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 رهدلا دلصا [مارطبشا قيكك يدهجك لذي تلذبو يدجدلمعا يا بهو ءازوجلا
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 (ضارعإلا ئافصاعبصندو . هديك و هديحوث تإبآن اوكالا قاصر طَس نم ناحبس
 نضاثرإرخلا ةعبرتلالوصا| بانكلا [تعمكحا  .ريجو هسييدفت تابار نايعالاد
 ءاضيبلا ةيطينعلار انم ءارهزلا ةنسلاس ارينب روبو ساسالا ةنسار دارعلا ةذماش
 كلاضف الل ابذا نم عبسا اميلعهل ديل اف سايئلاس ابنا ءارإلا عارجاب ضو

 هي [يخن نمركشلاو لاونلالاهيس نم غرف اميلع هل ركشلاو دي اآ1 نمره او
 هباهص او هلايلعف هب احا مركاو هُيايبنا ظعا رهعانريسوعمالسلاو ةالصلاو
 ردعبو هيالكل بحب نيقثونستلاو هرهع ورعب نيكسهسلا هئارفصاو
 ٠ يفقفو امل يبكاوكلاب ذورعم ا رجإ نبنسحزيرهم رمّصلا هير يا ريذذلا لوفيذ
 ". .. دّيهتفلا قموظنم حرش هيهسلا ةياوئلاب موسوملا ب انكلا قيلاتل يلاءعندللا
 اقول نم“ بانط/ر يع نم بلاطملاب ايف او هنوكل بالطلا هيف بعر هينسلا دئاوُمل اب هاّيسم ا
 1 ن اكل نك .باهتش|ر يع نم براغملاب ايف اكددوكل بابثألا 4 و١ نمءاركذإلا ديلا اتراو
 مقفلا | لوصالا نفيلع فوفولا تو رب لوصول ا دهتكي ل ) نستي اللي اسملا انك
 ماكتلا ناميتلمناذعو رعاسلاو فكلا رض اعن نإرضاعتم ناذف لوصالو
 ”  [ضيا هيف تينمو مهسبلوصإ|نم تيظحول نم ا دنك دحاو يشل ءازجالا
 ١ فلو تاهيهو هيلكلياسم ا كلت يف لوعاو هيلآ عجرا ام 4 نوكين ظنورثنب
 "0555 هانمتاامّوعناي اضعلاوصئفاب اهرادو نيتفرل اب اهتببم يما ام دعب اب
 هدراوندككجاملاط نونظلا اهيف طلتخو نووشلا اهنم قلتخت نونف هنم بعشتت نف كرو عووملا يهتنم زعيطو دراما نيب ام ةبسد عورفلاو لوصالا نيب ام ةبسنو قيك
 تزخاؤإو بابسإلاو تاودالاماتم هتسالا سن ات لذ هدباو| ترهدو بالطلاهع
 و مّرصةورعلا قنور بهذرقن ياوه نيناملا بكرلا عمبهذو ياوقنمنسلا
 > ايننفا لرسينب آو ءاقنعلا دايطصابي إن يكف ملكت ل يف واما نم قنمد يوس قبي

 تع
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 بطخليلو هقلخءاس بعص نمز فل فاو هّدش نامزلا ل وت |رفعلحاوا هوز
 الوم تاماهلالع داع هجلاو للوضف هيف رعلضفلاف هتلف رلبتالب مقسغرتشا

 ١ نبخلانعإولل|ليولاذ صئفتلاو وع ةتزم غلضفلل نكيم اذ ١
 سلايلاب ترحشتسارفو مارلاة زعلمابعاو ماوالا ةدشلم ا انها نيب انا انيبف
 ققمتلان اب نرثبتسلا ذا لالكلا طرف و زبهعلاةياغو لالا عنضنم هيلعات | امل
 اناكه ةّيبوبرلافاطلانم ةضافتسإلاب ١ عدتسم خقدوبعلا قف اصو )| نموهام
 _لاعتلاىكمل | نوح تعرشف لاح لاعل ياد يكرحو لاقع نم تطشن
 ع راثكا الو لالئاريغ نمر انم او ذح ةووح ةموطنميف



 اهتيّمسو براعلاو رصاقملاب ةيفاو بلاطملاي ةيفاكم يوقت نسحإف مج وثلا اهتلخ ىيلعلازبرعلار بدفتر مني تح مالتن عالصاو١ مارمعاضي) نم ماقملا
 هوجو نعؤشكبو باعصلااهنمللدب حرتسإوو نعرتسم نن .بكاوللا] ص ولكم
 راسكاإلو ةلذملا ةحضجا اضن اخ راقتفالاو ةعارضلا قل عذار باقنلا اهتاردنع
 موجلاي عر او رهسلا]بصاوأ راردملا ضيئفلا|رطمققسم رازخلا عومرلااغرفتسم
 نوكيامنسسحإو ماظن نتماوعررقلاو يول | نقلا نوعب ءاجؤح رردلا طافتل ال
 ق ارحل قابطا يعن فلا ِةَرَهم هارخ داكتو قازكلا قازع| هيلا رتمت روصلانم
 . بهاولا برل|نوعب هيمعو هيلا ناضإل ميكي دقرح اذا هيلع حلطتسو

 نوم ايمعاوم علس بلقب هدلا ثا نمألا نوسالو لام عؤني ال( وي هب يحفني نإيسعن عركادبانجي ال اجرلا اياطم قرأ لو مظعلا هعاربخب هنو تعامل ياو مومعلا رجوواعمب مذنب نإ مونئلا اي !اعرضانم بكاوزكا ةموظسيلا بلاطلا>اشيرا
 قوز رم نم يرهتسب نأ قازرلا بابب نوكينمو» قولخميلا | دب دمي يك قالخلل دبع
 هايضف ر شنب اهيلاز سوني نا نعالضف هليسو عج نا نمرقحا ايندلا نإ يرهلد

 وفرسأبو ىنخلاوهرففو م اهواي>ةقيفحو مانميهةظقي دانعلا ةبش اهنيب ضياقز اهيف دلطاشننو >١|رضإلا اهيف تسبالن لام الوزاو بارش الب ارس اليهامو
 لاقذهلوقيلا لاعلا ين لا (ههنلب اهتققحيو اههجوب اهتفرعخيحو يما ياكاهنع ةفرتيو نديخلكاهيو بغرب دلحلا سفن وهو حصو ملدلا نيكيه وزع ينملا ةباغ
 زاوربلا ةدئافديفانموع* نءامز.قف را تيبلاهودل , 

 وب رخلار ةيعرتارع دسلو 4 ر عم نمعئري ناطلسلا الف
 زبر حزرحو هيرل ةوكآ ”  ئيررك اره ج|وب دسلو 5
 5 _ لاق نم لوقب الثغم لاين اكيطمر هيلع اوس انام ضالنو عسا وللا بنج و طي رؤتو هيفرظنا باتكو هيفلا سرد ىلع ترركودف

 اوضعذ اوضع تومافاراو ٠ [ًولعو الغس ٌءانفلا يفر عاش
 او زج ّيراورم ىتضون ١4١ يب ةعاس نميعمي سيل
 . هيلا توناو مميظعلا هدلارهعتساو | وذعو ارفغو انع (هفصرج هللا اذ ءانسإل لك ب اسادف |وهلو ابحل تْهديِضفَت: رو اي ١ و لرايل يلع ضن قهتلا |وضش هيلا ةعاط تبلطنو يشن ةعاطل ف دج تبهذا
 ةيررسم او عوب اصانن]و | دافتع او الي ف ءوسلا نع ربعبتلاوهيزلا حيبسنلل لع ن [ىيبس : م رجحر عرو ىمسإ كرات . .هرهحل مح و انبز ناويس

 قيليا/امزكن ع هن اثنم اضاخاهب زنن ههزنا يا مدءاسبس عس) ي) هريهظ) كورنم حدب
 ر راصملا نعل ودعلاو ليعمتلا حفص ثاخلابم ن | ويس خلك ف هنا زع هب انج

 ررصمو هزيقو لعفلا م اقمدتماة او نهذلا ين ةرضاعلا خقيفنلا فار يشم ا لعلارر



 !لاوحانتسال قيل الوعي دير نتلادب >ازم او ثالث لكم د] حنس دال 3000
 جب قباللاءريجاحو ىلاعت دزاشب افي الاهزنتوت | ذب وزنت يا يلاعت هترذ

 - اهنا كبلعء ننصح | عن اكسس مالمو ةالصلا و لعل اق (مكاصحإ نع
 علا هدب هج رع ١ لاب ىضولا ره رجلا ناف د حو لكك يبلا ]قه مند كن ىلع تينثإ

 اير ياغن انلوق ناني امج | رهلل دارو | نمدرهلوقلا اذهب بست هدلرمالي قلالي

 تولباع >ك طخ نإ غ يليصخت هدارد) نم > هرج زعو دوس| كار ابتو سوؤتو
 حرم ايراينخا سيلام ءاز اب نوكي رف هنال حرم ا نمرمخا ن كير ايتخارما ءازإ

 اهر اثار ابتعاب وز |: صوعون اسر. جنم فو ام ن اكسو اهب اؤصيلع ةؤلكللا
 صيسخ اك لةيضتقبال نخررهملا ءوهدم نانم ءالضنلا ضخب هر اتخا هيشإل كك

 هيعدومرلدربعنم ةعاينسلاب نير نصو اذا (هف هيلعد ع ابلاوهرلا قاعتتم ن اكإ ذ)
 ديلع دور اهل همايف ثيحنمو هب دويحت اهب قصولا عوفو ثيح نم زئئ ايتنلا ناف

 طفل نع يني اكن اسلل اب دهلا ص اضنخالو [خحر ايتخإلاب قلت مرصيصخم يمت رجلا
 لكذو هرهع م ربعةللا لس امرلشلا سارا درواذلو وركشلا بعتس نيب ناك صولا

 ناكالاونازجلو |ن اسللاب ناك ءاوس دم [ر إ ببسب نم ا مطحن نع يدب لم ركشنا ن زم
 حجو نم صوص مم نيب لب اضفلالع وئيوقرملاو لضاو غلا صتخي هن بع
 بيراور بلا نكيتي ناآلا ىاوضيفن نإ امك ةنلا ةعاشارلشلا نعم نةيفحر
 بوق !لاحفإلا ةلالد كناكن او خيعنلان اكم اعل >او عيشر نزلا ةلالد نا
 نويفحه يموصلا قعح ضحبل او "خدع نمو راهظإلاك ذر نع( | ر حرار سبلو
 هوك إ هزه لاحت الاءنوئيرقو لاوفالاب للذ نوك دهم خيل هللا تاذصلار عض ريا

 , هيعتولا ةيظفللا ةلالرلا نال خىلخ الب اعلبتو (هيلعلر: ةوانسلار ان'اكلاحف لكن زم
 تانكمم يلع دوجولا طاسسب طرب نيحرن امس هن (ؤهن اد يلاعن هرج يبفلا اذه نمو

 تال الرب اهرهظاو هلاركن اؤص نع قشكر و ضانشت الزول رئ اوم هبلع عطوو وصخ )ع

 اداجحلا يسيلو اهيلعز ون دوجولا تازدنم ٍةرد لك ذ ةيعه انتم ريغ ةيتلف
 ةلاص/عيلع ول ووخم رتملا قيرثسلا ثيرعل اب راش إلا وبل او تالالولاهذهزثم

 < اصحإلانعزبيعلل ان اببدب هيج ف انيتسا لس ف يلع تين ) اك دن) مالسلاو
 | دنبم ناو يرو دفمبل اذ سيلو كفن واع تيش ١ أيوه كب قياللاك ٌءانث

 تلق اكوا تحرم ايوه لكلا فين زييجل خر لع ت يش ذا اكوهو ر بخ هدعب امو

 يلع رفا الي 0 0 نانمليفامت
 هب رصمو| خف وصومو أ ةلوصوم ام نإ يلع عاسؤن يلع دنت ) كش كايلع ٍءانث ءاشن

 بلا لع رو تضل ع دانا متم كرو اكللربكات تنار
 ء اضتقامدع حم ريكتلا باكر اولاعلا رب دفت لع ةركن لاك يذ نوت عماجن
 بضنا [مديقب ديقم مالكلع ل خد اذا يننلا نا امل فرجا يف ءاصحإل وش غيب هاتارم املا

08 
 ابل



 لث ام ًءانشيصحا اه زئنيحينعل ار وصيف انبثمم الكل ارص) قبو حيقلا ف! بصن |
 هقرصو م اقم لا بس اذي الوعو هلمجلاق ديلع ءانث ءاصحإ م هوين كسفنياغ ك!ءانث '

 لم اننف انّيب امبينغ منع ظيفللاويضتقب امفالخونا عقم ع اكردق) الينعملا
 يعمنمويف امل هدم ةلالج نمركذ املررتغم سيدفتو ةيزنن دهسا كرابن عل وفو
 اهنمئتب] ديالذا (س)ارياسيلع ىيسا يلاخن هانعمل والا يلعن يغلا ةرثكوا ةدابؤلاو ىلا

 مسا ك م امه >بيعداذاهننم ضب افلاريشلل رش اكن يف اثلاواعو هيلع ديامولع
 ذتل

 ذل

 كل ابها .ف وون (هعس هلل الإ ل عاتست ال نل) عببصلا نموعهو ماركو لالجلاي ذ كبر

 امم غلب ايعارلا ةوفلءاج ولعافدبذ بلوعيتمزعفلاو خرا اعهيلازصإل يف ةنزلا نال
 هركذيفو سافت واع هن اذب كنظايف هناويس وهس|كرابن )ذاو هرحو هلواز اذ)

 قيليال عومساركؤب ههزنف يامظعلا كتر مسابسف هلوئل لاذتماجيبستلابيذع
 هعسا نمضي اؤوهوالار جم ا دارو نم >رفىسيل ذا رج وين اري 0 ا

 يرهلاز ود يطصملا يذلا لع |رمرس مالسلاو ةالصلاْش ريعملا
 مالسلاو 0 ع اؤتب اراعشار نإ
 مرح ا رهشسإلاي مهاوق هنم هو حبات تل اوهودرسلا نم عارلا دمرسلاويمظعلا ةليس :ولاوقل

 ناكلاو هرككأ عرزلل صالد يف صمال ديف اهلشم هديا رهللاو دزم دعاوو درس مثلت: ع”
 ةيويكلاكثارصبم ا كردت اهتطساوبد الا ةرص بلا اهكردت ةيفبكل صال روذلاو
 ام يلعةل الرل هدد ارم او يفشل اكردصم يرهلاو مارجالاواع سهتسلا نم ةئضب اذلإ
 روتلاكرياصبلل مإلسلاو ةالصلاه يلع هن )دارملاو بولطنلا لال اصب ]اه ث اش نم

 ماللاو ةالصلا هيلع هدطسإوبالا يرهلا يلا لص وْنِب !افرصبلل

 , راهطالا ةداسلا نيعب انلا و . رايخ 2
 لالقس|عونب |راعشااهلوح دز اج ناو هتبعبن] معجب | راعشس | لخبر تعي

 باحاو ثحامك ره اط ع جر(هط( 1و زيدختللا يحج رابخإلاو هماغ هوراكاذ
 ,  يبلاوللا نسكلا نبرهص بئاوعلاو قطللا يحارل واعي ٠ ٠

 هرخا يك ةبفاعو مونعلل ماللانىلسملا حيبلاو يحز رن 0 قطللاب قلعتم بقاوعلايف
 ى اهلكت ان الل قرختسلا قليزلا هن[ مبس هن موجرم ل ان دقب اسلر خا نازك ن ]بيرام
 عقواذ|هيلاما يف بجاحلانب) لاذ ايف نيونتلا هنم نزح ار نم نآبب قاتعوإ لوب

 لال زحوهّيبتكو نيونتلاى زحو جولتؤل قيفختل ايبسوكذ ن اكن يلع نيب خوص نب)
 نيونتلاعؤلالا "نالصاإل تبث (هرحارووو ا نيذع ثيب هنولو هيفصولا حي |رْفف اذأو
 نب ١ ىلا فذمي طرتشسو ليلق خؤصريغامهنيبوا نييلع نيد نبا ومو نا يفرسلاو
 ثانلار لسا ل واب يدخبت غرطسلا رخآ يا يهتنب ير اغلا نال (رطس رول النا اًطنح
 يسايفلاف ال جولعن اعاغ) فزح ا نال ابل از قطنلاهبجود ام ىالخ ع هويتك نااوهركو

 م اللام لااو هجو ىزعلا نكب م بجرليا لك ت و |ذاؤ هيفؤبلاغلاط صولا رج هّيارجإ
 ده شلاىريس نيفراعلابطق اندج بغل بكاوللاو :ةدصرصإلاي هنافل صال ملل نسا و
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 ل ا داع وشرع ناعم نهارا ل قست ىلا

 "مهب امرتقمن اكوهو مدتها و مولا اسك) مالسلاو' ةللصلا

 2 نئشرؤلا هركذ اهمهيرهب (داه

 ىف و الصل مة 0
 ارض 7 هن 7-1 ءن(

 هناز
 ١ يو تفز الولف هي 10 7 ا
 000 قم ع إب دو وصور رعمو اذ امهموقف اورذنيلو نبرلا
 ١-2 > اشرإلاهنم دوصقلا نإيلعو خر ولكل يبسولع هكبيض راع ة ل انلاوويغنولع
 ْ يطب ةرناومالعللو اذافو ءاياعكدالبلاو طسننلاود ابعلارع حف وللا الس
 ش 000 وقشماو ىاثلكف

 ماكحللو درعا رشاد ا عل دنكل ظ

 كك عنب لوص 1
 0 21 ل و دع 'ورتك و حت حتنيوعصل هنا

 ب عسلانكم الو لولا قيرط و لوعنم ا قيرط نيقيرط ل
 ركل ا ماك اب لحلا ف 3 ايسافرطخلا دال وتحلل زب برطو لوفنملا ةفيرط
 سايفلاكلوفعمو , ةنسلالوفنم لا شنت ةلدااو ةيليصفتلا اهتلدنم

 جيف كولا ينأد
 انفاسك ويني هانا فدعا بيا ياش لا جيا

 يل

 طغف قربجرلاو طوسبلانسب طس 21 لع يي 3
 هند اركاو ةطيرطلا طغلاورثولاد هيك بحلم يب لل اولاكفي م 00
 اقع وتسوبتس بئرا يع يول داليا

 لاو ءارألا ةدئزو راكفإلا ةص|لجوحرفف

 دنف هيلع لح لو نوف | هلرشت ىدنلام
 _ , ةررشلا تمي نم قيفضتلابيف 2

 ليا ْ يدك
 لول رملا ةوضوم 20 0 ١

 ال ظافلإا قتورؤتتب دوحاط ظاوسلل
 ده لطب ماا رصف لأ 0

 ةزوجرالا رب و ةوططم



 2. د 5 7 7 :

 تلو اذا | حر حق ان مهلوف نم هب يمسز جيرلا رج نم ةريصتلا ةز وجمالا
 يلع نب ايلا يرح|ىزح يلاختن ول صار اغتاو تنكس تل تنكس غن اهمياوذ

 ةموظنم ا هييشتب عشرتلاوليبضتلام ةيانلكا دمار رروجلا 55
 86 ل عاف )لآ نم اهب اطنخ رثكء انسحب

 راثكالو لالقاريغ نم ر انهن ةريتو دقتق ارك
 مثلو هيلع دز الفيفسنلاةمالعلاهؤلا ىلا نتماوهورانملا :خؤيرط تعن يا

 زور فايس اه ةجاعلا ويلا عد زًردان الامهللا رهنعصتن ١

 دردلاييافتلالع و حا يعرا زهسلاب وايل تلصاو ام اطو
 .... ا . ةرز لك ةردوي عطا 0 !”!(هرفعك الس ناك

 هيبنشل ةيليثمت ةراحتسا وهف اهييخم طخ و اهبفار اذا اهاعارو موخلايعر
 هير صن رياوفلار رجلا ةراعتساو موهلا بيخم وري نمار هسلا ةمززلميف ةلاح
 ةراعتسإلاو هيبثشلاوب انفع يمموه ذا [اهرفع علا ّناكملوف اذكو حيشرن طاقتلالاو
 .,غلابرررلادييشتل نودقم او ريصل اب اهرفع طيخ ديشنت يو ىد 1لهلاز دعلاو كرهلا كالسلاو

 يح رول مسج "ا 000 1 ا ب
 قيعسلاربعلااهفل وم بعل ي١ اموجوب حيملنو اري م العلا يو اهتزكل اراب مربن
 رعشم اهبرماملإ اههب انت يفلارررلل اكلس ربما اْعحو مويخل ا يعرف ذ | يباوللار#
 راي اذكو يضام ا نع مخ/ينعا عراضم ابر يبعتلاو نلمح يف اهلا ب اسنن الاب
 ةيعبتلاةراعتسا/زيبف نموهو آلا اهنب اجب هن اكيتحاهيظعتو لاخلا اضصتسال
 ريخ و نيعلا بصنب هدوك يرض (م ابر ض الا ريغ ويبشتن عيط (ملابريبعتلا| ذكر
 رستلارعفلا عر خالل نيررصما رحا راحت سبف عوقولاققحن يف لصد اير صاعلا

 نيلعفلا رحار احتتيب إلا نيعلتنملا نبلعفلا رحاراعتس اك

 يبو هعضوميف ققح/مسحمن امزلاكن يفلاب فالتخا امهتيبورخألا نيلثامتم ا
 ةريرك رح ةريرئالا مضت ال اهتساغن لامكاهن ايا ةراش) ةرؤ ةزردهلؤف

 ا , قفتا (ميكال قسنلاوء ع
 بلاولل] ةهولتدم اهني بهاولان وعن كين نررحمينرو
 موهلالعاعتنريسيت ميركلا ير نِمَللَمّوم
 0. ذا دريحو ققافلارخد داعملا  نوكت اهلعل

 قاوحسا الو ديلع بوحفر يع نم اعف ودلانملضم ب اوثلا نا امل عل ةلكبر بع
 امر عالضو دوجرلا خوف اكي الث اعاطلا نم ناش )ل ىلحفب املك ناو ربعلا نم

 لاق كناالو ليف هدلا ةحرب الا ةنجل | خري رحا امم السلاو ةالصلا هيلع اقاذلو
 بالا درو عن ويلع بوجر رع نهاعن هللا نمل دعب افحلا اذكو انا الو
 اهدارض١| ناو ٌباوثلل (ربس ضهتنتر بلال اعؤ) نا يلعؤلسلاع جاو ةنسلاو

 هيلع زوجيالرعولا يف قلخلا ناو اهيلع (يهبت ر تينعمب ب اقعلل ايبس ضهتنت
 مرو لضند ريعولايف ىلا ناو زعولل از اهيا ةعبلا عيطملا بثيؤ هن اديس



 لاول قص وي كار سجرلجت اذه

 ظ هلح يف نيب اكيص اعلا بفاحبال نا زوجت
 | يس شن/ شايل كيوت“ يرردس|مهللا كنا

 ريهللا كناخيس(هضرهاوعد ةزجلازها ٌقحي ون اهيبس هل وف نم قيطل س اينما
 داتعا/لوونلاو ب زنتلا يف دافلا :لطاشيلع زن غ اخوه هئاعرب نمت عا دمك
 ل وعت يفاكي ا بس يك بسمو سال] يرب] يق امع سايفإو هللا رع

 ل 00 . ديف ةفاضإلان ال ةركنل .

 كل ابا اثورعا الف كاوس اليرر تن ا هلص اجو ىف اشكل يف ا ضابسك حم
 قرر اب كلاوسيلا جانحا الذ كرمغال فراكتن) كلريعدع ال تايزع اكون

 عاج ةارغلا قنا ءاطملاانرباركاقح
 5 . د ! وس كا ::فينأا و مزه رم( رولان

 8 انازلسر ينزل ةياكاء[طسلاك 0 انءلرخلا
 قلعلل اماوعبلا در شيف انرق ذا هنو > ونال ةثالثلا نعمتبت رمد يلا ةراشالل غب
 اهاحدوكذ وعب نضرإلاو داصيس هل وذ رعب ةلككيهت انها هيض افك إ او
 أهنؤحا وكن الة فلطملوصا| (هنا اهتعوطاطخلا هو و نيقق ملا ضعبورل يس
 ةبسلا ءردر كسلا يلا ةبسنل ل صا و هذ هبحو ئلص/س ايقنت ور كلل تبنم
 زناو اهب ثبان'هب ثب انلا حلا نوكيف اهدراوم نم ةطبنتسم هيف خلعلا 5 | اهيلا

 <حاتحا ناو عامجااوهومحلالا| صوصخللا نم هفصوريببختو مكلراهلتا يف سايفلا
 ديارتتسملاناف مكاياعةل اللا ىسفنيف الهدف حيف هيلا حانك اماف يرش رنتسميلا
 مثالا مدحاو ندب نلم الدلال تسإان اف سم ايلا ىالخك رنسلا ةظحإزا ميلا جاتحيال
 زنسطقوهورنسا هةبثيال/ نيا ز ارمايرتس عاجإلان از هنم ةطرنتسم ا ةلعلاو
 لصال[جنوكي ناب اناصتقن ثرويامت»لب ةدايز ديغيالهنآف سايفلا ف الذ مكدلا
 1 ولعم اهلا نكي نإ لاهتح] ينظ هنا ةصوصنم رع خلعبس ايفلاكاينظدكحو امعامذ
 ناب نوفلااماو عطفلا بي /لامقحا/ عم وريهتالخلا اهلفرد نقل | ةذعلا تلت ريع ةلعب
 ن اف دودرف باوصلار اينخال ابر ورض اهَعِهق هللا قلخب ن اب رنسيلا جانا ع اجإلا
 لص) ينو ظرسايطلاف ملمجب ابو ليل > نعال | ارم ماكحلا نم احياع عاجلا نم عننم مهتل ادع
 نادربالف كلذ نهرسلعلا لعل و )!دثلتلاو ةلعلإلعصن اذا امك ضراعب هتيعطقو
 لوصاو>احالابانبلا لوفنم ا عاجاطورصوصخم ا هاعلاو هلّوٌوم ا خيال اكيظوهاماهنم
 لصوتلادارم او قيفحنلا هجوياعج فلاي ااهيزصوتي ييلارعاوفل العلاوه دغفلا
 >رود (عيزارنحا قيفضلا هجوزيفو مالكلاو ةببرعلاكن غلا ازه يد ابمنع از ارتنحإ -جرفقلا
 نرد لاوجيرءالعمشلا مازلا ضرغل مهفلازياسميإ) ةلصوم ار عا ولا نم الكلم لع
 ذه انلوزكو فلا لباسم اعلالوتس الدرع ل وزال كشلا يركن وكي امرعاوفلا نم >) مو
 هئوتوم اماو ثب او مره س اينفلا هثولع] د [علكو سايفلا جنومش يفعل > منال ث ب انا سلا
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 عونومنافاهيبرماكح إلك ونوم اكحإل] ةزذالات ابن | تيح نمرم اكحالو ةلدالاف *



 ل تالاكغناذلو خل اقسلب ناب تاذلا هاشنم نوكي ام يتارلا ضرعلاب >اهاو هنع عم (خلاوئشلا ٠ قغل_رهاوه زيرعلاو ةيتا ذلادضار ع نح يذم ام محلا عضضوم اذ
 ةطساويو ريتلاةطساوب ناسالل كةهغلاكذبو اسرماةطساوبو| ناضإالل
 اهلج ضارعإ نعشحيل اب دارملاو ناويحين 1 ةطساوب ناسنالل كر لاكركأرم١
 بعلار بويز مالا زل ووك ةعاودا راع وأ احيطق محلا تيثبب ب انكلا انلوفكملعلا عوض هومياع
 بذلاماعلا از ووكة ين | ذلا وضارعا عاوناواعوا عطقلا يطب 0 ذلادضارعارعوا
 ةلداللوبن از وطارعا تابث /يلا ةءعجار وفملال وص| ثحابم حيمجو نظل ان يفيض عبلا هدم ضن
 تِشلاو تايثإلو لياسم تالوص عيجن انعم اهب اهتومض ورم اكحالا ةلد الات ابنا ثيحنم م اكحإاو
 ةداعسلابزوئلاوهت يلاخنررل|ماكحاب لعل اف هتباغ اماو جىلنلاي هرثك املك ذيل خدو حفن هلامو
 يرثل ارييول نا هطبض هج ور رفثس الا ع عبرا يلوصازراصغ م ةيوشرلاو ةّيْدبَّرلا
 بتهلل ةئارف ةمرح ةنوالكب جيعتلا ماكح )قلعت | لمن اكن كلاو هريعو |يحوامإ
 ع جال ورضع ةمالالكل وف نان )يجو لاربعو ةنسلا وهفالاو ب اكلاوهف ةالصلا ف اهيوجوو
 ةعؤلاوارابنحالاب ذخإاو يرخيلاوو يصل وفول م اعئلاو (:لبق نَم ٌعيارش اماو س ايفلاذإلاو
 انمزلت اغاف انلبف نم عيارشام) ةعيرإل هذه ةححارببلقلا ةداهشز علاو بةلابشتل
 لماعتلا اماو خنسلاو باتللاي ا ةحجار دس اكقر اكن |]لب (زيلع هدر وسرو / يب اعث هلا اهتضق اذإ
 مالساإ ةالصلاويليلاقازهلو عاوسلاو ير هالتلا نإ نسلا يرق 0 16
 ةعازلاو ليل ولا ى وان زر طارتحالاب دخالاو مدت مي دسقا مني ١ (ىجح اع يف اهعا

 اًسماخاعور مهضحب هلغج اماذإو كبلق تفس | مالسلاو ةالصلا هباعهلوقل
 فو يف اض/بكرم مقفل! لوص اذ جففلا لوصا ةعيرالا هذه نا دارك او .جيولثلا اك
 !ًدارطا لو انني يلكم فلا لوص) لع نال سانج)(مالع|نموهك اضب/نئلا|زهلاهعرعح
 هفهزمزبب قرفلاو (صامولعم رح ١ ناو ورم نم م.اقلاريغربزب هنصوي اقلاذإ ةدرعتنم
 فاضالوديلاقاضم او فاضل !قيرعتأ و | جارسمف بكرم يفاضإ ار اينعإبو هللاربعلكد رغم يفدلا) رابتعابو مولعمف اضالار ابتعابو رعيقللارابتع ابوهذا نبي (ض)|ةموهفعتوقللا
 هيلع ينكبي منإ ك يح نم هلا ميلع خثبب اموهوز صا حجل وصالاف يروصلا ءزج ايهذ )
 رابتعإاارهباهناف ربحوتلا لعرع شبت اهن | ثيح نم ال ثم مقفنا ةل دا تجرح زهبو
 ئعمو ةيليصئتل ا اهنلد) نف خيلرعلا ةيبعرشلا ماكحإاب لعلاوه هغفلاعلوص) ]غيورف
 5١" هانعمي امو قتشها خؤاضا ناش وهاد صارص تخإاوؤفلال وصايف مف (ضإلا
 هففلا لوص) نوككف ف اضم ا موهفمر ابثكاب حيل١ فاضم اب فاضل !صاصتنخا اهازعم
 جيولتلاو اممليل دال ا هانتبمو ازددسم قافإو هيلا ره ريع ع
 رومإ/نم وريخو حغفلا عب ةدعدرشسلاو عرشسلا نالراذم اف امولع غرشسالوص اقيم لو
 جيشا امو هع سايشلا و ءامجإلانولو >اعماو ةبورلا ثم ديعمسلا ل داب ذتباثلا
 ماعلانعؤر ابعولااينعملاب هؤفلا لوص|ينعا هيف نخي ام نال دارمريخ م ييعتلاو كلذ



 مل ياعم هنالو قيقشلادجووع دقفلاب اهيلصوتم يقلارعاوقلا
 هيلع فوئولاوهدتنلا و ةعورسم/ماكحإلا نعم عرتنلان ابل وقلاو ىقللا
 ١ ةكلالعولطب اه مقفلا نال عونم وفر لاكذل ام 0 هالو

 اعلار زر قم ال ذ اه) >ل/ىدعمجبلوصال اذ _زدفل لكوعو 00
 ىاربم

 ىلاوخ ُ
 ص وسم زل ةاررطلا عاش ذليل اهررشلا 2 ايا اب ب ابلاليث وال ب اسلي هكإا
 لالزءا نول عنم | ا جرد متو ويلعيلاعت هلله عزوسرلان اسلب هدلا ازهر يلا

 9 وحب زل الصإ ضعبل ءبلاو | ذهل الص/ضعبلان وئ يكب ولكلل رص) اهنمرحاو كن وك عرشملال صا ةجيرا/نوكوم مليار رب دقتلارك دلع عر تلا داردادح 0 3" لس سرر ٠لرإب درفتلاك5 لعع كئلادا تارحاوهذ ار وكرم
 موك نف(هليمتو مالا جا جير لا غل دلارك نمو ع مدقتام دولا ذ حبجلل الماش

 . هرضاعاوارئاون نسعلا نفد نيب انيلا رقناعونأب نارهلا فرع نزولا وداب ينعوتلا ف ىذرعذ
 دابحلا سالو وفم ا يلاغتددلا مالكم نييعم ا عوج اى ماعلا نرحلا يف بلغ نار ولا نالهب

 نارفلا ةيهام يهب اتكلا ةيهامن او دحاو غن مار اه نارغلا ةيعابو) باننكلا
 | زه ناب يبكنلإ بحاصب احاو <ىلذلا يف هركذ (ورخإل(نع نغم (ضرح|ركذ ناينح

0 



 : باكي |باوجؤ هصيخشت] ب بادتكا ةيهاد اوبرعتر سبل | ذه ناب
 ةرفم ا وهو ورا حن رحا نيس ازهو ورفل ادعو يفز لام الكا لع

 نلدخ /ةتاوبظإ او فور ملا رسنج نم تسبل خذ لاو تولسلل ةيفانم ةمر ةفص .
 تافلعتلال ب الز ايكتسإلو لاحاو يعامل اب نطختت لور ايحااديهنلا رمال
 ف ورحل د تاوص ]نم لوم ا ث د اسارطغللا مالكلا | رهو ةردقلاو لعل كن اف ارض ]لو
 نا الا عرغل ا ينحل لكذ نع ةرابع هن ]يع مراع نار خلاد هدلا مالكي لاسم ةعاقلا
 هذ امش نافل ل عجل 21 ن و ديطغغللا مالكل اب ةطونميو صا /ر ظني تن امال ماكل
 ةورعم نم ح رب الذ | نارقلاو ب انللاة يف (امفيرخت ردراول قارودلا مزلباغاو

 قلطب نارقلاو رد
 ف رالا#

 . دصيختل >ارلا ناك ؤ آم نالخب نإ قلاديف بدكم الا ل يعملو قصعم ا ةيهام
 0 هو

 لك د وخو)قرعلاوا ذر اش الاب اؤتك]/ 2 قصصللا نذر عمو زو ذ ا ها دعا هز ييتو
 ءارجاولع |نغشل ا لوفلار كلذ ازجب ام عنمتسلا ن يلع هرحأل وز يمت درج اذه داره او
 ءاوس رجب الناقل اف (هملا ةراشالا مري اللب تايصختللا و رعم ديغي الوفود ورع ا
 (ُّض از> [ريكرت تارا هرهنسك لاو | ليربج دب لن يزلا صنت ل1ذ نع ةر ابعن اه
 تارصدخمل ا باسكة راشإ اولا جاتجونال هاظفلواايلعام) هرميو) ديرو اريربجوز ةءاوس
 هوحاراملو| نما تدود ارلكلا زهر سلا قين (الامذ رعلارصخ الونالف تاثلا اعاماد
 ريرااذاارهراعتودلا مهذبا ز(نذحلا الحلال اق الو/ احازارص| َسرْْش | ئهرع ءاوس
 لوقنم اء و اوه نإ لال اغن ن ان نلمجو هن زييملارصف ذر [ي ١3 درت سلا قيارعك

 نللريسختلاي يرش لا هللار اح وهنص يذلاوه فاشنلا ل اغن اعىسعأ | يتعد نمر
 حم العلا هركذ اهي وصامل[ ضوعبس ادن الن يربدقتلاالك طعم, فلإ نحلة:

 ًّ 7 : 0 5 2 0 4 3 مدع نون (نإ رجاتخإة نال عوهجال يآ ةي/لك دورات اريد ا

 يعجب وملا بحاصلر هضحبر صتق اور ثا وتل ابالودنم نخ املا ولك لوس و زيهم هب وككامب ةصنض ءزهلول فا ذيب ةلتشم انسي و
 نازل ب اتكلا نملكم ءرج او لكلا ىشبب اموصوحاصم ا ف >نيبزقن اع دارك اب وصب ضرنعل ب عنلاوطام حم نإ فلا ا رعام عيج نعل كذب ز ارتحالا لوصعل اًرتاون نحاصملا ف لونر)
ع نم لذ س سيل و لكلا يف رئيفحوه اكضعبلا ةؤيفح

 . لهلا ع يامع ةرابعوجب لرتشم ا مو

 > 20و عنضوب ضعبلاو للاي ةفيقح نوليف | نان قصصملاو لوئنطازعا ضعبلاو,
 فركيف بلغ ار,قحاصم ا يف بونكم ايل اعتودلا بانولع عرثلا فرعيف بلغ ب دونك نا خخللا يي يهو هركد قبس اموهر ذهجلل ه بؤ ماللا نا كلّملا نب /ل اف قحاصيإ
 . وهو نيم ا عومج لع ماعلا ئرعلا يق بلغررصم نار قلاو هدوبسب اقع هّيبرعل )
 نارقلا قي احصوبف ميج اه عدلا رس ع هل اريسعتل عج | خل ب اللا نمرهش١
 . يلع نوقوثوعصاوصت نالرودلامزلي تلقامجوعصم ا نم تدرا نات لق نافلاق من

 ا
1 
ْ 
 ١
 ا



 © دريماوا

 ا ول تح ام ج17 الاد لسع الع نوقتوم نارخلاد نأللا
 ,  ناقلاو ناسملارنعؤح فورعمي صن موهفم نارتقلا_روضن لع قود زوم قعمملا روصت
 ةجاحالف دلفن افلاق غر ورلامزلب الف سمه ا روصت ل عو وف وميمااإولا دموهفذع
 ٠ ةيهامل نولي /قيرعتلاوزحا كرنع ف ورحم صضق عوج نال نقلا فيرختي ا
 ' تع نو ننيلوصإلان 1, لولا دموهفم ةهج نم هل قيرعت |زه تلد خيلكلا)
 هيفاكريبح دنا و يهتنا ذي ةياوهائاهيلعإبل رلاو يرثلا لهل ازيلذ هد] يح نم
 («نادت قب اسلادارلاو رهعلل هيف ماللانوك نيبو ةبلاخلا مالعالا عسب (ت011 نوكن يب نال

 ثيحصعم ارسمي شيبعي نبا نعزقن يذلا ل صإل ل عزقنلاركي جيف ماللا ل وحداراو
 فيرعتلا مالولخرت ّرخلايل ال يمس لع مب افوصوم | ررصمو | لقنلإ ]بف ةؤص ناكام ن | لاق
 ءركذ اه نيثد نإزئلاو باتكلا ف يمضتلا عيل ةيفعلا نم الو هرلد اه نيب ذل يهتن)
 لوإلكنا(لوعااو ضنا ارهاظا ذو دن زجل او لكلل لماشلا فوصل لكلا موهضم ا نم حا
 روضنز|يوعدو ىشلاد رصب وهئملاح بسانب [ه ع اماعؤانلاو حواتلا ئ امولعانب
 "م وهفم ا نيم اذا خن (غاولكلا موهغمل ا نوديمدهقلاعومسملا روض اعمف نجوم قييصما
 اظلاوهامكمل انا >ناكا ذا اماو دنكل اب هرب رخ دع راو هؤظلا رص صلال ايناذبللا
 ماوقاذلد وربط ول اصاله روض لع وو ةومىسعملا خفرحم وثكلاب هريزخ د او
 هيدر ايربالو) دعامح هزيم امي زجل ير عن ذا عونه لولا ةهاولل نوكيا جر عتلان |
 خو رع مريؤي اهدي نازوبكاللذ صختلاو ةيهام ا ئهيوه كرايتعإ بكرم يصغقتلاو
 | ثاباوروسإلا موسفم,ن إو هبرحا لكؤعزم مزلب الو جولتلا يف هركذ اك نيرمإلا
 نيب ةكارتشا نكي الشيب مصخخو هنيعت ريثياع رجب نا نلميال عن هديا
 حيم نع مزايتمادبوب اعهرحاماو ناش )لص امنا لك اذ زفحلا بيتك نيريئوس

 طم زيوعل بس انما نإ تفر عرق ذاو جيولتلا يف اكلم دوجولا بسحيو ا هادعاه
 لكك ءزجلل عين صصمل اوف نيب لوقنملا ناو نارا نم ءزجلكل ل ماشلايلكلا عوهفملاوهاع
 قيعلا فزقنلاراك ناو قبس اك [مهيموهفم دا ةيالزأ نئلارل 2 نكنخم باتكلاركذ ناو
 < ىلثلا نع هانمدف اه هاذعاج عين عزا دحاايف ناكهضوتالب حا صاحت اهات اون
  الطصا وهات ايناذلابنكي )ناو احن اماحماج وكب ام يبل وصالونعر لا ناو
 ٠ توتنماوه نيبوطإادنعب كلا فر وكلا قيرعتلاٍ ع انرصتتقان !مرجاقطنم ا
 ,خيهلالا ثيداحلاو اهريعو ةجبو (عسلا رتكلارد اسوب جرن قصصم ا يف دنيب]رئاوثانيلا
 فورحم امم ا زهؤفدنيب يشل ذ نمز قب / هن الهوالتلا ونمو جروبنلاو
 ديق ىلا ةجاحاو داحإلاب لب رناوتلا يرطب ل فثت لا هنال ةذاشلات آارفلا تجرخو
 هرويهتسمةأرف (هرال اههن اهيا دوتعسم نب)'ةاوق حا رخال ضععبل يلا نلعف امه هبش دفسلاب
 يلكلا مدهفما قب نإ نر قبر داون د فرحار وهتمالعيجي نملوتولعالا ء زناوتمإل
 اهرغوؤاعللو طك وعل دبامور جيدا جاما ورحر ساو ل خ دب دموي لع



 ارم عصا( بلا ماو ماك ل داهزمدا راو تفل لوصإ نمدنوك ة يري اهو

 نيب لسغلل تلزنااهن ايفان وللامجر ة يندم
 ةهبشلان اك اهرحاح لب(

بي اهنركيف قالتخالل هالصلا اهبرزجملو انا زف اهنيك
 أهاب) بنجناو ضياع ةارواماو ة

 اي وك نا كر يال يطري لا ا ني
 دارماثزجي اعونت دعو اا لك اعميعم او 2 د قروب
 در يما ظنا اوهنارتعلان ]نم هتار اعيف عقواضو ينعملا اعلا لا ظنلا وكر ننعك نر ير

 اعاد ظفللل ةؤصرناوتلاب لاوؤنم قحاضم ايف ابونكم اسنركهد وك ا عطقلا ه ايركو ام
 ناولاز او دنع عت هللا ينصر جؤينحي ا لوق نمش انلا ظوتلا اعقدكلذمر ييعنلا ور يا
 ةرابعهرنكوهزب ويهزم لك د,سسيلو ةصاخ حمال مسا ةرتعنإزفلا نا ةالصلا يف ا
 ةالصلا عزننلامم وزل وقس ناهف ةالصلاؤام نال انكر ظنلالعبجي مهنا يغ ذحماو كنان
 نع ايزؤس /ذلو هاجانم!لاحاميسال دعسونلادعظنلا بم نال ذي 00
 عجر هنا كاان الع انيفلاخرنع ةعلرلا وو ىو و انرنع مام! ار هضب يدتقملا
 منال بدالل ةياعر ه+برّبع]يؤللا ظنلاو وعلا ةلاحبز /وح اربيفت نمو ارحاص) اقاميلا
 رعشلاإعقلطا ناو ظنلاورررزلاب نارقلات الكم شنتولا ةراشإو ةقيفحيلل خل
 ' "قرصان رولا نمد | يح نمال اول طم هذي خت صنف هندالع ريت رصاخا فيرس اقنلا رك اأو كلسلايف هوخوؤلؤوللا عجوتقيقحذا هيذ ةةيفحون | ثيحنم دلع قلطرمل
 مزال دسب الم ستلار كو رعد هريعو ص اذا قبرتعتو هريو ثيرحلا ف رنم عفو اميلع

 ماعو ص اخوهامنارفلا نم ناعيستلا|صاح ذإ نظ ارك نارفلا ف مب كل ةصيصنك ٠
 ب ايثر |! ن ولع مؤذ نارفلايف هنم عقو ام ؤيرخنل 3 يكر تسب لو لرتشمعن احر
 ريسنلا ناكل اة اكلي طاؤلإلا خاوفمزم ءوحلر ماذا نمدم ان ابيه وصال ن |رغلا نايف

 تم رعاوزك ثا ديرب عل معاون يام ةلوفد بالا قنيو/ تنل | رصف دنعر ابخا/ا دنع
 (ح اخ عاتب ف نإ, لارسبل ذا ماسفإلا ةقيقح ارك رسبلو ماسفايلا فني نعم اي ظنلا
 يكلمتشم اهتاوسرحأ سفو معيار رسفم او صنلاورهاظلإ ول عامتثرخ) سفو لو انلاو لرتشم او

 : 0 انأعان ل مكمن !و ماحلاو هائل لإ_ ٠ 0س
 ار هدعبج غر ابتعاب لرتشم او ماحلابصاخلاو امسفنب نزرؤلا عيمج ل ب اذكوإ ذك

 | ٠ (ىق ح١ : 7 امو اوسفم اصلا و رهاظلاو | رم واصاخ رحاو زيؤل نوكي نا زوجي مرجالف اهلباقي ام والساو_رفملا ءصخلاو هال

 مب فدي فايفحوار هالتواماعواصاخنولين از وجي لو تزرايتعاب ازاجو ةقيفح
 ةيتالا نأ راصخ اد جففرككامزسحاو نقولا وو راو تح .٠

 : 17 و 00 2 نموا هتملانم نوني | (ما ولخي )ساهل و 7 انراماولالذ لوز(ناكن اذ ماسلا نمو يداي وح باد دح اك كحيل ةبسنلا

 دل و)/ناكناذ لاعتسااوا عضولابس حب نولي نا امز لتس ]ل ولو مكاو ل نا
 ةلاوقينعملا بسحب نوبتامينعا ناذلاو شلال .فياهن ب نور ريب تقلا

 ْسدعب إلا فلاوهف 0 1١١ كرز و لع ياسا ناكن او لوز سفلا
 لكم جار مفلاد#_. لال رتسإ/ةتفيظوو عماسلا م فرصتلانايزاوزانزإ



 مال اف اكرخا جبرا كانهو_ر شع ةئسر صخب مارنؤا ةحيراولع ةحيرالءاسفإل هزهانم
 عدن اهنمدعار لكو نرش لصيف ايس اهكدبانشم اول مجلات لكشملا وفم ينعا فانا
 ضاعم بكيت ر ثلا زؤرعمو كح ذر عمو ا عرش ءانعمو ذخل هانعم اشف ا ةعبرا لا
 يل ارعذت وإلا مهمحر خياشملا ضعب هرانخخا امرع رزهاليسنت يف ايس امكامسق نون اميرصم
 فللا ماسق !نمزكلان افيلاعينهدل | همجر حييضونلا بحاصك جري هراننخا امههعاماو

 لاف عافنال ايار ااا نفنقالو ةلالرلاو ةراشالابو رابع 0 ١ 2 | عقلا يتح
 . ٠ اينيارهمظنلا عضو ثيحنم ل زال اهنف عيرائإللا

 ناثككن اسير طوخ زعتر يعمل داقدللا حاف تايأ كروت ااا كلب راشالا :
 ينعم ايا خبسنلاب ظؤللا ماس اوهاؤن اذ ماسفالانم>درويساوف ينعم العز :رلا ل يزل نعةر ابع
 رابتعإلو قباسلا نالدمرفااو ينعم ا ءازاب ظفللا عضور ابتعاب اهنم لواللاو قيقا ذ
 السإلا غل اعين ر انملايف ير دعازا و هيلعبتر مف ابلاو نحمل ظفللا عظووم
 يح ئم يا اذهام هنمد|رما ناكن او ةغلو ةغيص)تلل هوجو يف لو)!هلوف نم
 هنّيب امسح الل نمؤخلا ب ةغيصلا ةلباقمو هوجولار يّضُت يف صيضوتلا يف اركوعضولا
 ,اوه ويف ةيعشلاو اعملاف ل معتسا اذا ةاكرلاو ةالصلا] ثم لوخذ يف اذكو ثوحر اذرسلا
 اهنناعمز الان ابطاضو جب جسرا ذا ةاكرلاو ةالصلال ثم نال عضول اير يبحتلا الخ
 أين انعم عرشملا تابطاخحيف مدراناو بوخا' حضولا لعوضوم تناعةبوخللا
 زنعزلااهيباعموعللات ارطاضعف اهبديراناو ىرشلا عضولاب ةعوضومنن اةرعرشلا
 اذكروفو كل اثلاميسفتلا يف زل اد ازا دن ادهبوخللا اهينادعم غرشلا تابطاخيؤر
 سا  لمشي لولا علا |زه نإ ي) عضولا ثيحنم لوالي ا ةراشإ

 كلواكا | زكماعلاو صاذلا لصفت انهاعبرااماسقا
 ناىبلا ىفرطرلا هوحوىينف ٌياثلاو انهض كارتشاو دو

 قانيئسإل خب ليواعاهر كذب قن انلسإ ع ماسقا ةعيرايلا عشفني لو للعلا نا أ ٠
 (ماذز رحاوؤ عمر قرد تاطفللا نالت 0 ا

 ةدرعتس اعماعلدنإو ماعلاوهفدارعالانيب لارتش )ا لعوا صا كغ اوهو >ارفن
 مال كبت عيسفنل ارجو لرتكيلاهذلإو لو اه دهن بلالع ضحب اج

 عضولارابتعاب سيل هن)لوام ا طقس حييضوتلا بحارو يلاع هللا همحر يودزبلا
 ماعلاو صاخلا نيبؤطساو هنالركسملا جيبلادناكمزحجو رهن ايار رابتعابلب
 ماقملانالةردقمام| باوجي اماافلاو 2ا ءوحويف هربخا|دتبمو اثلاو هلوفو

 ن ايبلا ببسبياورايلعت يف ناببلاف هلوقو |رتبكاربحؤ ةدياز امال يصننلل
 حب نايبلا ايشان يا ويفر كؤر ذب يلاغن هلوف رحيع وبز اج ةيفرظوا لظنلاب
 يو بس ءاسفإلا يتسن روهلخلا ةهجنم لظنلا تارابنع)يف يفاثلا عسفلا ن) ولص احوو
 5 0 يا اثلادعبرالتءاهلباقب امهيرزا
 فاصل ةعير | يو لظنلا للكذب ناببلا هوجو يف يف اذلا/زكفر ىلا ةرابعلا



 عم نع ةهاخنناكن | ةيناخلا ةجير ]نا هيلعدرو اذ (هلباقت دعبرا ةجيرإزاوز ولو
 ن ايبلا هوجري لازب نإ نلؤلخ) جتناكناو ةضيطنلامانف لافي نإمزل نايسلا ٠
 لب (قملاركد نمدوصقملا نال ة ينام قي عقلوحدلار ايتخاب ةران بيج اب جنا
 قلع الراهب ةكصخم (ماكح !(هنمزكل نار رو اععبن هذهركدو يلوإلا خعررالا منخل
 ناواقحةلخادرمعهخ ليقف راهظإلان ايبلاب دبر ان |ونابج يس اك الص (هتالب اقعاهل
 تلقنافبذكلامزل الادؤيناق لاقبن)بجاولاف امرعو ادوحور اهظالبن ار ايتعاذبرا
 اذا زك ةعنرا ناربلا هوبحر نإ راصاحن وابو ةعبر ارعاؤطعةعبراو دلو فن وكن از وك
 اضي) هلوفذائن انتسوهإب | رجريعد وه دلت ةناع عومم اف عبرا هزعيزب اقن ةعبراو

 عجت ناد تورلارابتعابةراتو هرجبو دابق نيمعتلا ف جرو رعب امذو اذه
 د. اكحا ةفرع مر صاله جيرالا هذهنو عملا ماكمجا ٌرورعمر يع ان رعماز نلا
 ريبخح تناو لوألا ةعنرإلا يلخن 2 فا ونعلا زييح نع دب تح | ذ لص امام
 هيفولوفرسكرفو (ميسولا مال غرشملا ماككحإ نم حير هزه ماكح ا نم ايس ام ناب
 هوجرل/لكر:لصئ ع نأرفلاب قلعتملا ماكحالاب اهمانفا ةؤرعم غرشلا ماكح) فرعبامناد

 <«زذرو جبرابذ اهو  رشفملا و ضنل اورهاظف | هلوفب
 ليس زتدكوب انك ذزو ركل سر ونامل

 صخلاورهاظلا سي هديصن ف غرس نيب (رعلعتأ قا كل تعارف ا
 أضيانإببلات افلعتنم نموهوأهلب ات قعبرا (هنو ةعبر | تاروازلاهزهكسماو سغم او
 الوا لثواتلال رفح نا اه ءانعم هظن | طيؤللانإل | سمو هب ( نكاد |هنذ اورنخلا وشو
 لّقحيّمناو صنلاوهذ لاو رهاطلاو هذ هتخبص دربم هانعمروهظن اكن (ذ يح /نان
 ه وا ؤخ نولي ن١ اماذ هانعمؤفخن او لحم اوهئربفب م ناورسغملا ذيل لبق ناف

 ناكناو)او لكشم اوهف لم ادن اب هلار د1 نلم١ن انا هسدنو ا ؤشلو هته خيصلاربل ئ
 الصفم اهنملكي ايسووب اشم ا وهف لاو يجلأ و هذ هيذ اوحرم نارسلا

 مقيقع وز (كاهناو ُمَقِي ملارعتسا ثلاثلاو
 درء رى ةيارزلا ةئوحولاعبارلاو ' "جي ع.رصلا عالزك

 دقصحلاةعبراو هو هل اع يي ا 1 ا كلاثلا مسفلا يا

 امهنس كو زاسم الاء ةفيقح هعوضومفر عشه نا هنال ةيانكاو كرضلا وز ا او
 ارتبمهياررلل هوجولا عبارلاو هلوفو ب ادكعر ششنس ا ناو جرصتو هدارمرهظ'ن
 لاقامكمظتنلا نم >اريامب معلا قرط نايبيف يا لعلا قرط عبارلا ياربخو

 دارتاواضي/ عبرا يذ ١. د ارب امن انماعكدالثإو
 ع٠ :هراغتإل|ذكصنلا ةرابع .هراعلابونملذتستن
 ا ا جل احرال عراصتقالاب علالولا|ذكض نلا ةلالد

  صنلا ةراشإبرصنلا لاخلا رتسإابوكذو لفنلا نم >ارشا مالكلل عم سلا لعب ناي )

 لارا وهفدلاةوسمناكناف موظنم نمر وتس | ناوم هوهنمن/نياضنق ابو هتلاوير

 ريفشساناواضتفالبف ققؤن ناو ةراشإابوهف يل رمنلا ز وع قوتب (نافالاو صفار ابحب

ٍِ 



 يح ةروكزملا

 م وهف ا نمالو موظنملا نم حف ننسم ل ناو ةل اكول اب وهف يوخللا عوهفم ا نم
 هن ابب يبس اركه رس اؤلاث ال النتس )وهف

 ظ لصخيايكأشبا عبر د لهب هل سذ اهرحعب نم
 ”مماكحإلاو بي نلالعلاو ماد كإ ع ضاومانلخ:
 امهفا دا ريعاول ام ساولرخ اعمابو
 ظ عطقلابوهحمم هلاك عونلاهنعاعثا عضولاب
 وسلا م«دراوعجو تر سس 3 (مشف نبرشعل | تر ماسو )ا هزه رعد ناد نب (ضير اند جدر انو يست عااد كلادف ل. ار اهنل وما لوأننا

 ٌضتخ) نمصانلال ايام اهنن اكش او اهزخا عضاوميا روك ذل)ءاسكإلا عضاوم لعتنإ
 در اعلا رنع وجم اع ارلا مرغتف اهيينرت لعن ناو لل ذ وخيو مومتلانم ماعلا و ذك
 اينظوا ايعطة كسلا نوكماهب ذنب اثلار اذى! اهماكحاب لعن ناو سغل ا واع كم ا مدت اي
 اهنب ) تفرعرو نييلوصإلاحالطص| ف اهكورحو اهفياقخ با (هيناعم لعن ناو لكذوشو
 ةتي ايتم يلع ماسفإلاءزه ناو نيرثسعلا يف ةعبرإلا رض نم أسف نين اع | زهيع غلبن
 قيفعتلا نك قيقمتلا نعواقن مدقت اك ةقيقحو | رهاطو اص اخ رحاو ظفل نوكي نر وجنت
 ىالتخ)اونيابتلا مزلب الذ ةؤلتخ تارابتعاب ةددعتمد اهبنعت هزهن٠نم عيولتلا فام
 برعم ةران سابا عني اي |ذعجو منعت ميست نمؤحد انعلا ماسقالانيبربهماسقإ حيمجنيب
 عيملل رعجول هن يلع ينبمو) برحمام | (مهنمالك ناعم ةركدلاو ةئرعم الا ةرانو يبملاو
 لو الا عسفتلا ماننفا يق اهكت ار ابنعإايف تاني ابم اب فالدخالا (هيذ ىتكل ةلب اقتمأماسفإ
 ف ةيدقمو ةرصايلا>ارفا حيل وانتب ثيحنم ماع خم نويعلا ظ فل ناذ
 ماسفإلاق الط/ نا ىلا نإ ل انف ننت ىهتن ايف الإ مسقتلا) ذك اهدريعو ةرصابلل عضولا
 تام هلوقولفغهناكف لكؤزت تبل هذهو ٌملب اقنم نوككا] ماسالا نألز اك ةعبرإلا
 متموفناهضاخا نعب ايل اجا اركذ اهركذ دعب هروكذم ا اسفالا ل يصفت يف خور شم غل صاخلا لح
 زثكاوا نينشالعضو هنالىرد خم ارحاولا تعم اريذب جرح عضولاب د) دن الو عدحاولا ينحل )
 بل اغب ههوجو ضعب شم ) نم حرت امرانمل اعيت هبدارم ا نالاضبلواك ادد خد
 رازملا يف هل وب دارم ا وق عضولا ع ابنعا وهذ سقم /يلخ/دلا هنا ايساقارلا
 لازاذ/ليج او زكشلاوؤخ ا لثم لرتشمبس يبل يزل /لوام ا امإف موقت امك ةغل و ةخيص
 يذلا ر ربلادب جرخب | زلويجبس اك ع ضولار ايتعاب سياف رحاولار بكي طايلرب اهتماغالا
 حنم ناك اماماو عجرتلا باب هيمرش )يذلا لوتشللاك عضولاب ْياعداوبذ تدر |
 | انملا بحاصو لوام ا يف د<ىس امد حع مسفم ا نع حراخو هت حضولار ابتعابإم
 نا يلا هيحراش ضعب_رهزذ دارئن اارع مواعم ينعم عضو ظظفلزكه نابصاخل افرع
 زارتحاللونإيا مهضعبو اذيقي مولععربغ هانعمن الل و اه ا نعزارتحالل مولعم ريف
 - نالهنع لولا لا ةجامل لل اق مي جماسلل مولعم ريغ م انحم نال امج ا نع
 ببس ضراعلاجالاو ةعضوز ص|يف ينعم ا مولجم) جاو عضول او ار طتذل اب مسفلا | زه



 رهاظنلاو)ارطز نع زرتحا نك ل اجتسا/ض راوعب ف اعمر ا ماحدز | ببسب
 ظ اج حرانلا بحاصدارموهو كرتشك ا نموهيزلال واما نا لول لعدردو ىهتن |

 لأ 9 ٠ 0 5 0 تغرم

 4 مقل ايل خ/دبر سيل هارعامو ةلاحاللرتشمإ جد جرخاع عراخ وقيرحت نم دمع
 / يدرس تدحرم كرتشما مس نموه يذلا رسما ني اذإالعو عنيولار ابتع اى هور ١ هجا ذ | نيعتم ىرتشملا سف( : اوبل تلا 00 تعيس
 لت رينز هيونا يح نموهن هذ مسيل اماماو لوتشملا هب عرخ) اع جر اخيوجو
 . قيفخ | بحاص ورلد ام م اشن )هزه نع جر اخريع عل ارصإ ثيح نم ن اكناو م ف

جإ نفد هب زيزلا عمد جوي الام ايئ ا زح| ين جويا ث الَتلا زعم ن/
 هبي دار ءار

 ٠ / 32 57 »و 2 _ 3 .٠ 03 ٠

 ينيكني ةقفتم ادارذا ل وانتي مدنا ماعلادحؤ تايسامك اذه تعين ديارع 6 هير كح.” زارما لرد !:رابتع (رثكتلان اكض ى احرلا در ف/نم دركي رج بون )-
 ص 0 لم( 1 نزع اومتلاز سس عدورعلا| ل سير اتمني ع نسج ابنا هلوفو ياعنذللا اننا كلة زيصفتيف ايسو لويثلازيبسيعدورب

 4 0 0 1 اا عوج د اكءاوسرحاومل عضو امرص اهلا ن !ينعيب
 كم 1 تا 8 هوهص اهي ٠نالربرل محل اوا . هلي ةيصخو اةرعوبو] ةيسجاما ةرحولاو هاو ةعهل عوضوه مم ال !نالزي :ك م اخلاوا

 0 +“ اناكولفقارختسالل ]لق يفرتكمو | نيركتمازاعؤ)ص و

 حور غب طقف حوا رابتعابتذللا ارنا ن مسيل وكيلا لماتلار دهوبعو ضعب تكجرتيؤلا
 هيمو فرز ضان, ضن يلماتلا كلذ نوكو ديقلا اذهب مق يموهوزج انلاوهو دبا رمال ةجاكل نموا
 يص)ر]عضولا خطخحإاهو مغيصلا

 در هبور رم دولا 4 0 ا
 ا ا ا ا ل

 ل يل أي نش تن رق رج
 31 ا .42 ١ 5 3 23 .ةد دج . ا 0 0 ل رار رن ل قو قو يا 4.

 ظ ومار 3 ظ 2 2 قم 0 00 5 20 ا !

 انس بشك 5 ' 25 7-0 ا شم و 4

 )م

0 
 مدس ركثنمسستةس

 تو



 ظفنلا لد نابي قلازؤه نإ قيغتتلا ف لامن ذل لواط اكعءاسك )!هزهيل) و نيغبنب
 هنالر خا لعتفإ/نععشلا زجر ضخن ذيله نعارس] ىلا ظت ييغنم عضول يحل يع كف
 كالؤكن اك ذاو وزينع نع ماكو عوب ذصخْن] ا خا يعمزطبصلا 0 4ك اهبْي مقلما رف

 خلإل>نالؤيغيبصلاولا واضع بو اننا رعب سل )ناك إو غلا |ؤتض نمل واذ 0 علا
 رقبف منلاو ماظل ا كج مقتل اهو ضيبسلا > بم! هيلا بو اذثا اونا خلص ود عخيصلا
 لاهتنصال اك بيكن لاحد اهيبل ]رخو يد يعاب ضم اذه نمزابملاك
 مد اسف إ!هزهنم ل واما رعيؤ ءروععيم ةباغو _ريزعنا نعوص مهربكمن | حح - وكومد

 ليلدلا ي) مسا ةفاضإ لا بسلا )قاضب لوانلا يلب وانزلا وجب ككل نارسغم نود
 ناواهنم يراذرال ملجلا اليضنلاي)ق اضم يلع صوصتم ا يف لعل اولاخ ا ذلو كول يوم
 (ّيحلط تي هزولاة بفحاللار بسقتلان إل, فم ا فالك ةلكلا كى (يّب صلال حج ينعي ناك
 ماعلا ليبف نماذ اك ارختسالا نيذرحملحاو صار سفمب الاكل ا خف كض/ريوسمق موكل ايفو لَم

 ةفرعم مدوصتقم ن لل لوصالاو هففلا لها حالطصا اعورزجرلاو اسنج نانالال ثم زعجر
 ننواةتم نو رثكلا ناكناو سنج ماكحال اب نيذلتخم نيرثسك لع حفاولا ظؤللاو ماكحالا
 صاصتخا/اكحالاوؤلتخ ةقيقحايف طوؤغتا ناو مهناؤنغلاو ين )اجل جلاك ةقيقح ا
 قدغلاو ةاركا الخ, ك لذريغو ص اصؤلاو رعلاف ةداهشلاو ةمامالاو هولا: ل جلا
 اورسعاذ ايشإل قي اةحةؤرعم هدوصقف قطنملازه) ام ١و ماكحإ/ض حب يف (مهنغلانأ
 .  عرجلل اهرقتصزتلابدحاولا خا او حونللاهيو قافتإلاو سنجملا دئيقحلاي فالتخلا
 جنغيصزم باتلا ص اخيلر ثا يا لأ هكهمشن هلوذو جيش زجوه يذلا لكلا يعاكلا و هحيذلا
 هلولدملوانيتب هنا ةقيفح نعول ةفراصلا ةيصيرفلاكضراوحلارابتعار يع نم
 الصار اهحا هُم نوكيالن) شرحا نيينعل ل بعتسم مهحالطصإ يف عطغلاو علؤل ابيتدعولا
 صخازيلد نعيشانلالاقحاان آل ”عاي اثلاب ليل > نع شان لاهتحا نوكيالنإهاثلاو
 ينعم ااه علتؤلاب دارهلاو عال ضينعن نم معا (ةلطم صخإ/ض ييفنو ل افحإ[رفن نم (ةلطم
 ديفومدعب نيلبازلاو عطقلا ديقؤيلي اذلا نيب ىذو | ذ4بو هيف انبلاتحإ | سعنم عل
 ' نونفهريكحا:زوجرذل و عاق ز اما لاقحا ذا صخاإلاي حم ابديذ نولوغيال تيلعإا نال
 نيحتف ديلظؤللا نيارفلانعد لاف نالذلا ها عال !وعملاب هر وذنب الن درحإلاو امرج متل[ ينعم ا
 ىو ىنغملا نتسيف يا اىلا هركذ اهقيفوتلا لص صخالا ينعم اب عطقلايفن اوديري نا
 ضيفنلا]مقحاطاقلا نبقيلا بجوبام (يهرحإ نيبنعم عطقلل ن ا هلصاحام يزنهللهحرش
 باتكلانم صا( )يف اونلتخ) اشم ا ناو ليل> نك يشانلا هريكلارتحا عطقي ن) يئاثلا
 هرهاظبإعلا بجودرنق_ ع جاشمرنعف لولي حم اب عطقلا بجوي ل هةرتاوتم اهنسلاو
 لامتح) نييفارعلا رثعو لارفحإلا عم قبي الج ططقلا وز اجه ال امقحالن قبلا بجوبالو
 مفيفح ولاق مث هبابعب الف ليل > نعاشنيمل هندا/ نيقيلايف داق ريغزاجما
 ريغلا ةدارا وهل غوضوم ار يغ هب داري نأل هتبحال ص وهو طفللا ةقؤصلاّمحالان )
 لبغي رسالات يار ؤ حسا ناف لامتحإلا يلا الل خم لا يلا حجار اعطق انل وفن ءاوه



 لارتحالا عقل هذ ارا عطس د جسما لي نايلع هيو نك قسما كرا حليؤلاب (زاق ثيحر جسما سفن هنداراو ر تحلو ه| زهن ازاج عامشلا ةداراليفب
 تش وفؤلا نا تبدو ( كس مل اجيت د عابزن اول جديق  ةازترللا ةيحالص ذ]
 قيرطب لول دمل وانس كلذ كك رقم ةامج 2 نايس ال دل وذو يهتنا م عملا نود لارتحالا حم
 نب اطاودؤاريسفتل] نايب هي داره اذ هلول دم ن ايبيلا جاننياللوانتتلا عطق ن اكأم نال عطقل |
 ا/ (ركجطقلا كلذيف انيالذا_ريرقتلاو ل يربتلاو ريمختلا ناب اجي هنا درسالف عطقنل
 فثيحنم هلولدم جاينحا مدعدارمان لال جركت ايبلاي) جات مهبهوهامصاخلا نمنا درب
 مدايب نيرلد هانتعمذ | نايبلإ ل جانب الل جر هيلع رب امن بهرارو نايبلا | هلولرمدن |
 اه ا/نايباله لوف نطجنرل جاو الث م | رجا ف الكب نايبلا نعينغو ست يف لولدلا اذهو
 ةدايرلازوجفح ن ايبلا هج اخل) ناب لوفلا فني[ د تعال اهتدي افو قبسارإ هررقمةلمج
 ةسفنب عضاو المل ناسالي ل يلعتلل هيف افلا لاذف هلوقر يق ايس اهرحاولا بخ
 نب اذل) نانا زوجي الو افلا جل از همزلب و روهظلا تازن | هنفيفحن ايبلاو
 ىف فوشان [ىشللاي !جادند4!ةا ءلصاحذا هيف ةرداصماهلبازلا ززرزاو
 ١ ةلوخب نايبلاي لا جارنالابعطق هدوكهع عرف خونسشن

 للبس الو اضرف ملغ ٠ الم رحتإلا قولد نإ جك ىلع
 دورعم السيل ءالؤلا /إ: . دو عسلا و «ولرلابرمألاب
 وبئسلاةرمسلا| ذك اطرخ.  ةّيدلا لمووضولا ةبإ ن
 0٠ طتشاط خم سيللا»لكف ١ طاره نةبياترتل الكول

 ليرحتلا و هلن ناز وجي الف نايبلال تحي !ةلولدل لوانتلايعطق صاخلان اكثيحو |
 ذويصإء وكلا نمب مايفلا مامناو ةكيبست ر رثذ دو بسلاو عوكرلا يف ةينبن (طلاوكو
 دوور مانم دروام دقاس اباضز لحج اكل ذو نيثرصسلا تنهرحتلاو

 رحاولار بك ثبن ابان هيما يذاشلاديل بذا افرح اماوجتولا اهو
 كناذ لصف مف برعتلا رت ورص يذلا يار عللل مالسلاو ةزلصلا هيلع هلوف نم
 نع ناليها عوكرلاذا مولع م ينعل عضو صاخ دويهسلاو عوكرلا نمالكن دل لضنمل
 ضر !الع وهب#ل عضو دو بسلا و فخذ | عيبتبلا ارو ةاضنلا تعكر لاق لوتسإلا
 ١ ف الطإ/# احقر نوليم و يذ لامجا لذا نايبل ار بغب اه انعميف صاخ اههنملكو
 جاتحكوهو عرشلاعوكرلادارهال يف نافزوجيإلا ذو دحاولاربخ هلاخمش نوت
 دذلا ( يس يوب فلاب و دس 0 ايبلإولا
 رسب دقتولعد | عنف ايلعراصتقا/ يو )| نا هيهوزيق ذك[ يل د نعاشبتسم لا اهتحا
 المج نوليو هن [يعر ظن زعم يل> نع اشسمل ارح هنوكك هرولرملا ديلكلا م لسن
 دوال عولرلا رماب ةيضرفلا يلي دعتلا قاعلإ بك ثيحو نايبلا )جادين شبح

 هع عج وا
 روي 47 يا 0
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 املسخلان ال هيلع وضولازاوجؤقوتب اطرتئسيل لك 3 لكف

 ليؤكد و ديملاو وكلا رماب ةنينامطلاق اهلنا ضرفلا يبيسوعول وجب ريقهن |
 اغاوانيب اركليمتلل اههيسفن اهب هاموعح جن ةببطرذذل صة قلل رمالاب ل فلتسما ليل دلت الا نسيل بوجلا نا تفرعام م اسنرقخ ل يلديلا ارظنزي ابجح بوهولا
 سوازتل ماكعزلأثو افت نا قشلا ب حاصوركدال مو جولاز يلد يزرعإ)ثيرح ن 4

 .صوصنلاكةلالؤلاو ثوبثلاعطق عاود) ةعيراةيععمسلاةلدال نافل يالدلا تاجرد
 خل الولا ينط توبثلا عط# و يظاهموهفم لا داحإ/ ار ابخاكا مهينظو ةرث )وتلا
 ضرفلا تبتب ]والاب و عطق اهموهفم يلا دامحإلا ابخاكس لعل ابو١ةلو 41 ةيالاك

 0 ' هرج بوجلا عبز لاو تل( نلاوةنسلاو ب يقسو نلاو
 ةد اعالا» يارعزارما مال لاو ةالصل اريلع هنالعبارلا بفقلا نمزررعتلا رخو هلملد
 مينظ ناكإ ذاف لامتح)/عاطقنالضخلادب 0 اكول هلو اننالث
 نيلع هلوكيرعتلا )ع ققوتتال ةالصت ا ةعصن |واعل دب امويهتتنإ بوجولا هبت
 كاد الص كضقتن)ر فذ اعش| زهنم تصفتن | امو ثيب رح ا رهتآي مالسلا و ةالصلا
 ذ الص اهاوس مااسلاو ةالصلا هيلعون اف يدمرثلاو ياسنلاو >وإدوبا هجحإ (ي
 هرماامعا مالسلاوةالصلا هيلعون) لعؤمرعلاب قصوب اغازط ابلاوصفتلاب اهقصوو
 ميرحلا ةهاركع مبدا اذ "نالصاكزحو هاد ةهاركريغلعا هيد وهل ةداعالاب
 >(_.لاوجيو ةعكر لو اب ترفل ثرسؤولذ 2+1 )يح ابا كرت (ذكو داسؤلل ٠
 ار صتنرل عاناذ مالسلاوةالصلا هيلع ول ف )حج بي هالصلا يضم اا هك

 - سر زساوكازمدف اى +لاب لوفلا عا يخركلال وه خرا نعميلاخل ةالصلاوع
 ل وتد تيوللا برقا جرصتمل لوف فزايلاناليوادوالا تاج ل دفياع
 _رهاظب ىسبل لرصا باوج تعي هل يلو جيوش ع درب ثيركل اذ هنا ح نبا

 ةرقفاوم عم حيض ل) نص يل خر هلل او عر قس ودب ١ ويل ابهذ اموهلرضفل | ضعي ىركذ

 . نا ليقد الخال ز بجاولاوعم ويحل ضؤلا دار | هناربرقلا حد قر كرف لوصالا ذ (هل

 مالسلاوةالصلا هيلع ل عفر حاج دنب اكهالصلا نال يفور وهشم هرنبعر وكت ف ينل
 لموخلاو رجوب موو اهلاد ل وإلا ة رحل اكز يل جل! هحرح) امال (ضرف ناكم ل اهحالل ن اب
 نال ليرعتلا خيضوبل وملا زوبع ) ايكي١ خابالولا|زكو لوقو ةيضففلانع جرت يل د
 وضعلال سغنناوواولاسلب وعواوضولل أطر الو لإ )عجز وج إم وجسناو عوكول ايرمالا» هل
 وصولا يلعب امهتج لعتشي ]نازيقو اوهلا لارتعا دنكل والان افجلبق ياثلا
 ط ارنشا)وهالاول افع مالسلا ويدعي نلا خبظا يزف ثلا: لكامرنعط بوه
 طارتشا لو تاينمل اب لامعالا مالسلاو ةالصلا هيلع وز ل لاحت وللا دهر جف اشلا لاق اموينلا
 ”اللاوقالصلا بلع هلو تل يلاعتدنلا دمر لكامز وقوه رقو ةيرهاظلا لوفوه اك ىلا
 ملل ةالصلاديلع هلو غل يلاعتدنلا هجرجف (شلا حلاق (مبسيت تلا لو ودنا / نط عوض )

 ولعت علنا
 بناءة راو هيدي مهجر ل سخي وعضاومروهطلا حضي يح ير ها الص ونلا بة ب ال

 نحل



 سل ( يس ناك يغش حوهوز وحلا قالطا ل يزب ايش مزه ز ١ وهلا قيلعتو
 الها ؟كاريصب هب يزلا و ضولا ملخنل ةيالؤه قوس نإلوونوارحاولاريخب ب انك
 ثتنتساملو هني اهريغر خش يلع او وه وم ةيلضالمزه>وحون اكول ةالصلا ءادال

 لدي نايبلا يا ةذجا هلا عضوم يف ثوكسلا نال اهريخل ىضولا فبوحو الثالاز اهب ناكخذع
 دحاولار بخير خا ابجاو داز نم طفذ عيسماو ل سخلا كيلكتبحو /لاقهذ اكن اصو نايبلا يلع
 حمريمميتلايف ةينلاطارتشاب ضقوبوز وحيالوهو رحاولاربخب اتكلا حل اذسان ناك
 دصتلا نعمب اورهتف هنكيني يذلا مميتلا نال صنلاب اهث وثب بيجاو اهنكصنل | توكس
 ماعلاو ةالصلا ةحابتسال ريعصلا رض ةّينلاو رصتلا قلطمون ابرك وو ةينلا وشو
 ةالصللا,ممّتف ينعم ا ذ | دهب لإ ليل > لص اخةيالا يف ام ناب بيجاو صاخئ ايلع هل ةلالد ال
 ضحب يفبوجولاب :لقملؤ رحاولار بخ ب انكلإولع ةدابزلاز اوج مدعت منا ذإ ليقناف
 نم خام ادوجوب برجا اهتاوخاو ؛وضولا يف ِةّينلاكرضعبلا نو دناكرالالي دحتلر وصلا

 م الخ نابنر اول صال عرفو عرذلا عرذ نيب هيوستلام زلاهلمكمي بوجإلاب ازلف
 هع
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 ,زفت ا عاونا ةجيرا ةيعمسل) ةلدا! نازلي الرلا تابحرد توافتلم اكح اا و افت

 ةراهطلاطرثس ]فم وضوأآة با

 و

 ة هيب .



 1 ةالصلا يعدو ود اولا خب ب ات نيش نوكيف نيب هن لل هلان ايباو صاخلا
 رج نال ميرناب نيزتعاوم لكنا ديف ابا يلعن هدلا نإ 1 ةالصتييبل ابى اوطلا مالسلاو
 0 داع) بيو دوسالار لا نب رثبالار طور شم طاونسا ةعبسب ويذمو هذ حا مرد فاوطلا
 ّق قاوطلا ناب بيجاو انايد ةراهطلا ر بخ, قدلذ ال ص اكف سوكتللاون !يرلاو بنج ق اوط
 ةخبصنرمالان اللو دو زعفلا | رتباوديؤ خغلابملا ةهجنمزامجالاا او امولعمدز ولك] جيرسيل ةسفن
 يشملاو عارس ال فيح نمودرعلا ثيح مدن وكاتب لكذو ةخلابلاوقلككال) حوتلاو فوطتلا

 _يافاهل ة<يالونالةزاهطلاربخاذكألو دل( ج)نايبل عاصب هنإلملا اهب درعلاربهق كاف
 ةداعإبوجو ماو دلقحيلانفللانال ثيلغتتا نودرادقمل اقع |جييسم اكن اكن اهقح ف

 ةريسلاب :زاصلارابيإ مدلج )ذلو رع مل 10 ده و دام
 0 : لأ :فرايطالاباويف لو ويد[ صيرتلا باك“ ظ

 وانا زكا ةبا يمال تال لكل توفي روطلاي ةراهطلا طارتشا ناامينعب 1
 نوضنإ نشرت : تاواطما و لاعن 0 ههروفاتلالوفؤاههعراهط اولا ا ١

 نم نقم نا !نالللذو هانلجركز اف صاخل ابر عال توفمءورف ةثاللا رك مص
 7 اقتلوا ة 0اس طي ملب فور هلع انلاب هنلآضيجلا» ريم
 بعقار بتعإ ناذ عراشلار ظنب دوصخم ا ةيرتشإرهابؤعهلمز إف عقوا ذاق الطلان ل 9 ا

 ليف نايرهاظو#و ةدايزلامزلي )1و هئالثلا نعن اصتنلا زاب يلاعتملا هجر [لا 0
 رز اكبسولوقيفر هش ض عبو نيرهشوعرهشا ف الطا يف(كةناصتنلاامازياجايهالك 23237,
 ةثالْبجاولاف ضيحللف قاطاخا نامت اهوُم ءرجارفف ةدابزلاام اوٌتامولعمرهشاولا يا 0

 و نيلاهد امزع طساووا م اعهتساو صاذلل يق م) الملا نإ لوزن عسيج| ضجر ضيح
 دو نموا جو نمر ]سلا قرنا ناف ضيا ديت اهي اعلا ناب ضرتعإو ةعيرتسلا
 ذك خنسليار لاقي اهكماك ل م صحا اهالنقذلاضعن راجاو رخآ
 دل نقال اد يا دكرجلاو .علاورعيف درت موهو نينس عشاناو نينس تالثن ا هاوخف امك قالطالا عاستلاثلاو عرشس | ذاود ا قاشكلا ان يتواهنم ةعاسي هاراغاو
 سلام نرسل ذك 0 مريبختناويهننا و يا لعزماكل |
 ظ |ذكهشم اكو ود كتي فو + 0 اما ىالطإ هيف
 ىقشكلا نشك ع رادت مورق 0 ب 171 ظحاملا هب دارك ا
 كالائمدا داري ناز وبك مناف ةرحاو جويل اونسلا د زعل اعتوللاد جرف اشللةرصنلال امك

 . ةيدوم نالطيم صفد يف نا ثيحزمل ب خيبعطقلا ثيح نم الم ادعلاو صاخب ترفل فلا الا رسل ا مس
 ويس 0اس نقيفح ون 30 زكا وانه هنكير اصاوٍ نيو ك!هانعموهو

 بطخلل كفر حلا يؤ شسكو موعؤلا ي ذو لاوبشس مالسلإو ةالصلا هيلعونيبب و رغب ا ظ
 اهمامن رجوتف ةعبارلاب هيو 1 ا ود ابي الانعام انغ ف با هيف 4 0-5

 5 ١ 1 ضلع اهتاتقمإ/فاووحلا ف زباجلتمكيرجقلا ]بقت اكدحاولا ةضرملا نت ورورتم 22 1123

 0-0-5 ا
 أ 3 ١

 067 ب لا ل
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 ذب” عممازوتس)اصاراعو جولنلا يفلاق ةرورضنيئق تحججرتةو ةرسلا نم قصنلا
 راهطا جالا باول ناك قالطلا ديف حق ويذلارهطلاربخعيمل |: هنز لسن الان اوهو
د يضم مزلب و ولم ىلا ةث لاخلا بجاأولا]ب اضعبو

 ءدورضلا(قاللادبذ عقو يذلا ضعبلا ك

 جنالث دوب ودب ا/كن !ياعت هدلادجر جف (شلا ريفي النكهة دحل اب بجو اهرتارر ان عا

 تمار ويام عفديفيلاعن هدلادج ةذينح (/ديزب عن قللطلاديف عقو امرة لماكت اهط)

 اهفلطرقو ةعافر ةارمالل اق مللسلاو ةالصل هيلع هنا ييور اموهو نزيسعلا ثيدحيعي
 ةبرهلالاهثرحو امذلي اذ ةنعل اب دمهتن تءاح ةريدزلا نبزحلار بفاس عت خال
 يوذئوحإللسو يلعملاعندللإ اصلا ف مندل او ةعافر يلا يدوعت ن نيديرتت ايرث
 | ذهل صامنو نيوضعلانعن اتيانكن انليسعلاو كنليسعنمقوؤبو دتليسعنم
 5 >ايزلا الو نايبلار مكي اليعطق صانلا نإ نمروكذملا لص|/ يلع درو ا اع باوح نر
 لحلا ثوش ناوربخإ/ةظرلخلاة مر هل ةياغؤ ال اعوزلان ا ربفي ماخؤح نإ نم ن اصتنلاو

 لب لكل ؤ ةزنومريكو ةياخلا وح ن امداد انبنم ةارم ا نوكوهوقباسلا ببتل انوه ) ..
 عوزلا موهيذيلو ةديعنل اقف ةظيلخلاة مرا لولل تبتمدن اب لوذلاو طفذ ةمدلل ةيهنم
 ىلاعنيلل) يهجر قسوروب١و نؤينحوب) هيلا ر هذ اركشالثلامدهب (عنينقلطلاو ةذلطلاو نلر
 ب اندالا نالال اطر | ن اكلي هي اخلاوعدو ه انعم مولعم ىم اخنح ن ]لهل اذ ابب ب انككأب المعسل

 هحوأونوكين |يضتقي ةياغون ولو ةظيلخلا ةمركلةياغي اثلابوزلان ولين /يضتقي "٠
 ءاجاذ/لياقلافولامت اًمخلادوحوز يق ةب اغلا دوجوالذ !اوسلا لع ثالثلا ايف همدعو
 ربنعبالهشلارسار يجزبف هراشتساويباريشتسا نح| يز لك[ ا" ةدلا وق لالهلا سار

 اهلبقر بتعب الذ نيملابذتب اثلاةم_ىلا ةباغةراشتسالان إل ثنح لول يتحربلا ف .
 لصاحو الاظب| نوكمف هذ الخ يطتقب | حب رج الح انبنم هاعف اهمرعك ًاهدوبجحو ناك
 ةي اغ هبك هليسعلا وذ نأكث يحج ليتسعلا ثيدح تبثتاغا ةيلكعملا نا باول ١
 حش ذاحآلاجوهعيوإل ةلاخا ادور ولاوه وعلا دججو قوذل ادجواذاف دوا مدع
 | دي دحالح ا !نوكال ةرادلا كتف اننب اث نكي دوحلاوانب اث ناكهنن لل ق باسل بيسلاب ال
 قولان اكف لولعم ا ثووحمزلتنسب دلعلا ثودحز ال ذر د اهل ارحل ا هب ..ب.:يف دوحلا ةلعؤوذلاو
 مالّسلاو ةالصلويلع هاهم اما علل انبثم نك ولو ن اقلط ثالث دوعدف مدع يذلا ]هلل اة رثم
 صضعبزافونلك إن بزل هحجشور انا يفامزصاح | ذهدل لوماو زاسم اردنا نعل هلو تب الدعم
 مكن | داربالا نال ر_ررفموجإب داربالل ار اوجولصيب | دصلاءرلذام نإ قيةعتلا ناديحر ا
 - باناسانإلالصإداربإلل جوالها ب اوحااؤاو وجيب ا/ و هو صاغئ اي لع ةداز ليلقتلا مثبت |



 ””يهتنار يرخلاو هداؤ اك يرحب ب اتكلاونع ب ام تابثا زيسف نيب ث يرحم اب هلاطبا ْ الجز ولوم تاقوصام نمي والاذلاعلا ل دوحلامري خا مدئسيل نا صاذلا يلع هدايزلا
 اقلطي نائم كاذلف . اقفنحء ارجدلونبيب قورسلا ةمعايوفس ناو قيفخلا وعلو اغب امد
 لخ الذ اهقلطناؤينعا  لمرلا|زنذإعلخرعب نم
 رفع نايلولارهما]بازك . درو صنلا هب ام مات ىلا
 هبلطبوهفزنمارهمرتثعلاب . بذا تضوف نوكتنم
 مافاد ارالارماعويلا عسا >عيذ ةشلا فرط نم>رم داريا باوجاو عاف اغنامو هز 7 ٠٠ (ةقح )ذ لاومالابصنلايف اهصلا ة/اوختدنناولوفل

 صاخ٠تول هربا اوعلئاز خمر اسلاو قر اسلا»لاعن دل وف يف عطقلا نإ عمن اعمجح. الع طفلا دن املا نإ
 ةمصعلاطبا بوك يكف قورسم | لاما جمصع طوذسولع هل ةل ال دا/و وذ ابالاوه مولع معا عضر
 نازلرح (رهنال (هعاتج ايانا و صاخ ا اذهب :امعرت ف نخ اماو صاخل ا مذهب العاق ورسه املا
 مول هيب اعن هللا قحيلع د اهلا عطقلا بس نال ايبس ور ججزلل عطقلاك لحم ار يجب ناىنملا نال اح
 ' . ناهز زوو هب نو زمرحا صاخلب اوعطق ا دن ايس هلوقب ال ال دتسإ قيد عل لطب م [زإ ب ىلا لصاجؤةمزلارخإ اريد ديلا اهرحا رحال الكوربعلا ةميلع ةيانج نامتيليسر
 نال لماكَمُي اهلا نوكيالدبعلل اقحؤيت ابؤمهعلا تمادامو زب اجر يعوهو ةياشملا يلعدبزي الل ةيانجلا) اف رتس ارجل امكو الماك ن اكأذا ايفاكت وليام ارخلا يوك دسم ابا زجنموا . مقللوءاكحالا وهو ونقف يا: عنج نمدنإلر جزلا ف هلاقيلعز دب خل وجور ازج عقلا مذ | ءازج
 . نوكي الف (هيلا هجاينحإ ةرورضمهبلا لاومالا خؤاضاو زن اهسولا ٌحفيفحا فلاومإ/كلم
 ديعلاق عك واو نب اكول هنالو ب ازجلل ف ةلماكم هفحيت يح نم مالوم زخاب مهيلعؤب اجا

 ارظن احابمز اكتلكالا قحوو ريغل اماوحؤيلضإلا هحابالاب هنيعل ال الحور سلازعق نولي.
 امواعاجاو اصد هنو عم ةهبشلل ءطقلا| ومنا يلا يدويف بص اخغلل وصغمل اكهتاذهملا
 خاباةيرصو اخ إيل اعندلل (قح بحب ام هب داري تادوفعلا عضو طي ئزطا اذ اوهو ازهه قلطا دف ءازجلا نالو ناهتلإ الغل اعتودلا ف !ل وتل اهلا قيصعن | تبذف قلم هّباوشنا يلا يدوب
 ةرورضزمو دن اس حقحيلعةعف إو ةد انج ا تاكصول العجن اصب ملا ق حن اك| 3 او دبعل ل عذ
 دوحيعدبعلا ةب (جووي تح ٌةقرسلا لعن دنعيلاعتمدلاو اريل ليوا ةمدعلا وخذ
 حفر قكلاو قحربعلا قبن / هدلايلا تلوُخوف ةرحر و خيصعلاو هزم لا وبعلا قمل اعذ

 رس دا 1 ةنالدق ناهضلا بج لف ويف قحربعلل قبب ) |, حل وخ ذا لسا مصعك هل مقال اع لانا دق ناهكفلا هج لق
 حذلا قمل مدس نينو لاق ةااكي ابعاد يصل اهضلاو ةيصحال /كالملل رلاو و) ةموصعمنلز/نإو >رتسن سم ا نسودوصغم اذ حلا ذ | ىتوصعاةبواعل دب )ل
 دج إ/ ان[ هيلعليلرلاو ةدحاو ةمصعلا نأب عوودمربعلا قحل نامعلاو يلا عت هنلا قر كا

 م

 نو ف ص



 مسفتلوب عازل انجيلاعتوللا بجو ارو زبعلل اقح موصعملام ال بجي عطقلا دخل

 ةععربعلا قب مو انركذ اهوهصعلا كت لقتن اذ هدنايصل | ةرفخ ق الط الان زج اهس يح
 ةسفنر مخ -مرشمول ذا ربعلا قرم ا بجي[ ذا يذلا, ب رش قالخ اهيل! نامل ضي
 لوح خمهعلالوخ ةرورن نجرسيلو ناضل اب وهفحربجب جو ةفك م | ذا وعلا بجو
 نال هنيعبامب اذ قورسم ان اكناو >|>رتسإلا ق جلال قسم ل خخ اعتدنلاولا كلما
 فاصو|نموهامز و ضيفلاطاراعد عتق او ضو دي اندل اما رورضتمن | | اهلوخت
 هنالك لاما ةوصف كالملااماض هرعتلا ءارحدن وكن ع هرايعاهن /ةيص حلاو هو لاما

 ريصيلل وغلا, انلقام ا انالودي انها ل حرسل كلام ا ناكل قتنن الذ لعمل الع ةروقلانعقرابع
 رق اذالسماربصعكو نيعلامارح نوك كلما قب ف انبآوونيعل الا لحيقبنإو هنيعل امارح
 خمهعلاب قصودأ,ا(صلاخيلاعنمللا كلم نإ لعأيق ابدككم ناك او جتيعلامارجراص
 8” دوصقلاو دي انج )طبتف ةمدعلا د لطب هناهسويلا كلم ا )افنن اب ازا ةولذ ةحابإلا لب
 ريا ةقرسو (كعلفلا بجي ان ايل اعنودلإإ ) خيصعلال اهنا نم مزلب الو اهلاطبا ال اهغيفخ
 خق رسبت وعل اوحاهصعم قورسم ا واين ادطشس مزال ضل رس علقلا مال اونا

 !مدعف كلزكرسبل خلاد يلاعت هدلاموصعس ناكن او وش ينسج وم اريصٍة بج الازلف
 تون يونللازم قولا امة قرسك د رشد جب الو ع ليةلادجوب دك ليف نافوطرتس م دعن لع
 هس (لعوا ةقيفحكلاملا دارما نابدقهاولا كلملعق ابون اببيجا رحال كلمالو ع ليؤلا .

 ناف ربعلا قحب قلعنم هن إلب هتقيفح و رتشنت خت معلا اطر ونيعل يل لكان إل ولا
 قعحؤن ايصل عطقلا ناب بيج هفحلاطبرإ مدحت طوفسؤ و ريعلاق ح هن ايصعش عطول زيف
 رحاور رض جفدل ناررض عفت الكل ن امنتلاررضديل امطبالف قر اسلالعررضورؤوسانلا
 وهف ن اهلا ط هس اي دفرسلا برب قحاللار رضلا امو ىاز اهل عوض ومنع جراخوهو
 ررضلاولإ خب ماعلا عؤنلاو سانلارباسواعو هيل عهدا ل اكوفو مارعلا عقنلابروبجح
 بلطويئطورتس دو ونا عقحف وهنو مرجزلا دوصفما ن اليط اوساب عطقلايؤسبب ماغادرماغلا

 رهلطظتل هلظفاحوب مز نم يوعد طرتشيف هبلاما  [صادج ان مدقرسسلا ن ]لونم قورسما
 ر انخارذإ عطقب اغ/ون| يقاكلا نعل هنو را ةيتسالن م نكمتيفمامإ ار نعمتموصخعه قمل
 موك لاداقعنإ لاحد يتر نا انرنعةمدعلا اغتنام ال نامةلار انخ) ناو حطقلا لكم |
 هرجا بلا ةدوقحلاب انومضم (قيذل عفلار يصيلو دلاح الكنق طلال هج اعل ]رس اسم علبقلا
 يتونسا اذان افيتسالإهمامت هز اعبسول وح بج ام نال (ةبتسالاب | زهر فني اغاو
 (عينس ار ذعت ناوربعلل ناهنعلا بجي الفي اعتدلل كن اك]عم ا ةمرح ن | نين عطخلا
 مينلا ازهإعجذ اشللا بن اجزم لاوسلا داريا ع ناهتتلييذ ربعلل كن اكاهنا نيبتن
 هريرفت و لاو نفر انه اف اموفوياعهجورثس و يفخل ]د حولتلا روطسلاوهد
 مرعإ/مالسلاو ةالصلا هيلع لوول ن اهنعلا اذن بجوب عطول لاق نم ناهلص احام
 لامع هيلع | ب ارب ص اكل | | هب للم اع نكي مل هنيه تعلم ام دعب يراسلاواع
 ] بارما صاجواوعلتذ اغب نامضلاّميفن مك يل ابعلارهاظ هرعاسنزم
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 ىف

 _-بتسشسسسسسك قا

 حبس اَنيلووحاولاربخوعنلالع دز كك )لاوسلالص اح نوكيف هرزفاميلعاماق زج هلوغبزبال
  قالطال خف علخلا ناو حاذلا رعب عؤيإل مناي/ي اعتدللا هع جف اشلابهذو نباب قالط هللا ناو علا رحب عقاو فالطلان زيا اوبهان اننمي) نا كلذ قيؤحيو ديالا ريغاجوز د يحرعب نمول رز اذ اهفلطن (6يلاعتهلوف ينع/صنلا اذهب الغ علخل ا دعب فالطلا وقد رول رملإ ع طفوا تلا نا زجل يا 0 !(علطن نا حكي ذل عوز فكل مانتئنلا كاذياع باوجملا

 يطارثلاب ينفنيف عولبلاو قناجلار ايخيو ةافللامدحب يسلك فال كدقع حاكتلا نال
 وعلا قيلطتلاب | نانو قالطلال اق دن احبس ون ابي لاعتردلا مهكر تتم /ل ومس ادعيبلاكعلذ لاب
 قوقحاميقبالن ا دنظنا يا دبالا ةفخن اذ دلو قب ةارلاارتفاركد# ن ات قيلطت ناززم ةعجرلل
 نيترماوعب| جولط ناف يا اهقلطن اق ةبيفعلاو غ اهسفن دب ترتفا مذ اههيلع خالف ديجمزلا
 -رضنانابازثمي|هيلعدرواواضرتعم نوم افلا كافرا ةاسعض لوقو اوزخات نا جلل عن هلوقومو حالا كر عج عن دلا هبعوعف (شلاو ر اذلابجومب المي عل حلا جن قالطل ايكو شمال
 0 ل ملاكم شون برئقالنعولاصفناو م]لكل ١ لوابءافلا
 ن اب بيجاودتسبو شب لحي قيكف نيرسفم ا ةماعلوف نانزمقالطلا هن اس هلو ءاذا
 هلا ناببيف در او ا فتنس اضا نعال كلي 1و هلوذ نولي نار يرق نرلعو هاو | شيبوثشلا
 مع موزل دريالفارت اوعلخارهرحاو اع اةلكنيدنللا نيتقلطلا رعب اهقلطناخلاقدن كف نيزقلطلازعي اريل هنإل /دتفالاب هلاضن انعم وهذ انرم قالطلا دل وؤب (هتلط ناف لاضنا نال ستسوشتالف ارثئالاوزخإايف غاالئاف اخ ناذ مدل! >و دحام فب النا اذاخب ع تاي نيتفلطلا يف اوذخان نا عل افعل اوني: قلطلاإ) فرصنم | رثذلان اوهو ركل ظنلا قاس عز>و نيرسدملا ةماع هيلع اهيلعانل وف يلعام او نيتر وكرم لا نيتقلطلاواؤرصنبع
 .قالطلا عيب ا ذهن قرن سول | وذي اذلا بجو م الع نيتقلطلاربق ما دل ةيعورشم
 بنرتع ل خادلا نال عا ذو نيتقلطلا لعبت تملا عل خل اوعوبت رتل اهقلط ناذ هناكبس هلوعب
 < اذجا/ف وكل ر دقت عمن لزب علخ ضن, يل الاروع روك او اههيو حر دل بنيت قا طلايفع

 نركينازوجيةداركذ ع نانرمالطلان ارككولاغندنلا نا ولصاحو حيولتلا ف اذك| دنفالايف
 هرب اهيور ينت يحب نمولإ الف ]ماه انلكوا اهيرحإ تناكو !لامالب اتناك | وس نمت روكرم از :ةلطلارعب ةثلاث ةةلطوعب اهتلطناخل ا مل امواعاهاتلكوا اههبدحا
 ىئاشلادرعز اننرمقالطلا ناهسول ونياكز وطعم اهقلطن اف مناص سيلوف ن ]هب نيبتف
 ا نييؤطاحتملا نيبال نسم |ضارتعارك و عذ الا رنععلدلا نارمعي اعد هنلا همر اندهبا رثكت
 سقلالعوبيترتر وصتيالقالطلا ذا هددعب الو قالطال و عيس و هذ ما قامبدل ساسم
 ريكا وعش نيرسملارثلا حيلع امولع حينشتلا ةةيفحوهاكن انقيلطت نانرمدلوفب دبر ا اوس
 برةادناعلخل اب ءافلال انا يوعجرعضرتعا نم نيتركوصبلا عجرا فام مقلط دعب مقلط يا
 برحادحب خؤيلطت يرشلا|ىيلطتلا نايتعب نانزم قالطلا هز ادعس هلوقب ملصتم هناالباو
 هب اصيو ونسا يرخا ةؤلط نيتقلطلا رعب اهفلط ن اذ يحب هينثتلا ةقينح) فرعنا يلع
 ميئشتلاو رص اهس هينثتلا دقيق !رربركتلل اويوكي مللكلا لواباهل اضن! صتخيإل ذ الهاش ركن



 نم اس دل وفل نوكب الو نورْتكالا حيلعام الخور هاظلا الخ اهنقيفحنعويشتلا 4 5 ] ع 1 : ا ادني
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 ىو قاصل الا اهانعمص الفول ءابلا نال ملل | وم اي اوتعتبت نا رك[ بس ول وذم المعز تملا نم
 رقعلاببلطلايااختبإ/كفنيالذ كارنشإل عز ايملل اههجرت ريع ز اج هيد هقيفح
 ذ ١ ابلاجومب المييطولاي اريخان للي انرتعرفعلاب لتمر هع لاملا نع حيمعلا
 رح اتيفيطول ايوا ةيمسنلابإ/ب جيال ع فازنلا رنع و كاكفنإ امدع فاصل )[يطتقم
 رهعبجو نيحورلارحا داما ذ اذ صاخلا| ذهب ) ع ديف نوكي الو دوعلا نع بوجولا
 لتولي اهدلط اذا واذ اغت) لدم ار هعبسبت اهبلخد | ذا اماو بجي المرنعو انرنعلقما
 رةيعزم ريغ اهحاكن نالن الذ ]حيرسيلفر همالب هنود تجوز اذا اماو اف اذتا اهلرقمالذ
 ' لاما هيو قصلم اوه عورشم ار قعلا نإ ةُبآلاْت م موهفم اليف ن اذ يلاعتمللا عر يجف اشلا ر نع
 ييصلاوعلاببلطلاوهواختنالا انلقدتمصي ببر ألو (عورشملام ا هيدر كذب ال امنوكبالذ
 درب الف هموزلو هبوعوبو) تركذامدريفهطارتشاو لاملار كذب اغصلم نوي ن) اما

 نه وس ملامءاسنلا خقلط نإ ليلع ءانجالهن [عبس هلوق ةلالذب لزا اي إ)يبسإو :
 قالطلا نفعرعهنلاد ةطضاوبر هللا" خرعست نورب ؟اكنلا خ<<ولع خضبرفنهل اوطؤت
 بوجو يارب ذارسائلارئحلاب امو خحتم او ةراجالا نوكل امالي عملا رفعلاوهاعرش 1 ا ول ور ل ام يسد رو قبس نود لام لا بوجول قصالم او يت الا نبعتف ءطنلاىفحت عز دززدتو 0 0
 موزالالسن الان باوجل ضرعمي ليف اماماو ٌيطولا نامريلا رس اذلا روعلا يف ثمارهم
 وهام الدنس )هن )هرهاطونعد>رب اعرف هايفنو | هايم انب اةنوكبف هيفنب ينجب | هل) نآل

 رهم ا نا نمماقك ا |ذهؤ ىعذاشلا لل تس ) نموب ا رهلا بحاص هركذ اميل ا يرث إلا عازنلالكت
 انركذامديوبو لماتف أهتن) هطاقسإ نم نكمت امك ازنب ا هيفن نم نتف اهقحصلاخ
 كرت رقرن) نم ادههد>روييسعا_عالضملاضعب هب باج) م بوجول اب قوصللار ابنعا نم
 لريلا| يبس عتوم اول وحرلا نيج ثم ارهم بوجو نا اق ثيح صاخل اهل ملااضي |
 هلل رزقت و هر كاملعىوزوم ا ناب اولا يف لاق ثيحدقعلاب(ةصلم لاف ب وجو نيل
 | بحب كيحمزبعر هتم| لوما حرز ذ) اه هررقن نكي د زد رؤذ هدوجوز صا امار
 ٍيداهلا ناهس للاو طيرعم نوم اورعبو هيلع دلو للا مازلا يف هدي اغلا مدعل طاؤسب م

 .ردقلا ديون عشلابناكزب رول 5 علل وضرملو
 3 ١ رصد | ىبازللا و ءامجت
 و ري ودبل |يلار 4مل رق ننقل لولزلا هم
 ىلاعتساة لكل رارب ربرقتلا ىف ةقيفصح اخازؤل ضرغلا نالللدو ابونطمرسيل يا ان ظإل علة: ناعور هيلع انج راما ماعد فب زعل مادتنا  يلاعن ل وقل عرشملاب انب اذ ناكل ب
 ةضيبرف نهلاوصفتو )ل اعتلاق اهردق يا ةةفنلا ي ضاقلا ضر نلاقي اعرش هيذ
 . ص اخ طول هب انلكا | ةلو ىلا رتشاالل اعد هريكف ز اجوررذم ا اهسلل ضيارفلا هذمو

 ناصعن عنا هدابزلاعتع اما اهريرهتو لان هللا رقت ر رقمرهم ان | كلف كتم ا
 (ة,ءزاصلا ل ئينلا هترسؤ اا حم ناكو ار دقم يدا نوكمف ينال نحت عامجالاب تضل والو
 ل او ثيحيلاعترلا دع رعو خلايا عرش ار دقو ملاح (نف مارد ةرشع نم ةار4 /ةاوخب

 ا اتت“



 يةلهو اعتب اجيإلا يو ةخل عاقلا يف ةقيقحمن اب ةعالا عر صدب ضرتعاو صاشلا
 ٍ ع مع عاوزاللام باجر دا و : ايا تكلم ام قطحبو يلع حني رغب هّدأل ارق باللاوه ب ايكيالا

 هيرب < ياهلا نصلو اعتدت د راةورهعوتفلاو اهرطر هرلشار هقننلا نكمل الا

 |> هب الماع نكي/ طر هم لصب انهن لصد امزكن او نيرقاعل !يار يف !لولوملكذ لاذ

 2 كمر نا تسوناو هبوجو العر رهمارص | نانيحتم اج )!نودردرتتلا لعزل ن )لكك نع

. 

 < 72 نه لمين |الاويلعرعاسال/ي نايا تلكماموإ فظعن (ر ييخيتنإاو داع ]نو >هداذ )يلع

 5غ يعبويلكف وطعم ازناجيؤ لعفلا ذر رع ةئيرقب باي ]يع موع فوطعللا باح ضرؤلا

 53 ١ هلريصدللانارثملاهد اصيسر] وق يل يف امهريظتو هلا ]ب اجهإ اي عم وثيمهتل هداف

 أر لم انف سانلا نمر يثكو هلوقيلا لصرف نمو تارعسلايف نم

 رد .٠ لمجوطساولشول حنا  لياقلالوقوهووتمرمالف
 ١ :ءارتما|و صرخإ هحارم رءالعتتس ا كلذ لوفنإدإ .

 انمى لياقلالوووهر بلطلا انس [يلعلادلا دلل هددارل اور مالا صانلا نم ي
 لوولادا لاف ل ) نم نكيمل ن !ولماجو طسبن|لياقلال وق رز زج ارم |دنوليف
 ماستر دح/وعوزلا| صاخلا نم لذ وه يذل) ناروهظل ظوئلمل !ىنخم زوال اكل وقمل |

 لوقزمويلربلاهع حفرلا اجر عو اهل وففردصلارجوزللكتلا الر مالا ظ فل وهام هلا
 ىل وعي دارم او لوقلا ةلوقمنم (سيل(مهنالثيرماا سيل ةراشإلاو لحفل او ةببصألا ا/

 سامتلالاراعرل عر ايلاعدرسفن طتمل ا رعوولعلا ب طليبس عالعتسالا ل يبسولع

 8 العتسارحذ ايلعالل دال لوفر ديل اعلا ردشب م لو يواستلاو عرضالا قيرغب وهام
 " 2 العتسالزيبسٍعوريغل]باقلا لووه هلو رانملا يفر مال رعو بدال ء وسلا بي اذلو

 5 لريامرعؤ) نمداربنإ بوصإلا ناو < بياغللرمإلا عركي هنا هيلعدر واو عراضم ا نم

 ظ صيصخملا و ضة غب هيغيلبتلا )للاب هريغل و لوف نابريبخ هش ]و رخإلن كاسر عذ بلطإلع
 0 7 زلت ماقتل عالبال هارخإل ]و | تل اف و هناصس هلوف يف ماللا زخم عماللا )جو باطغلاب

 ظ اطل زم فسار ما رتل قاع دارا 3 ار هظالاو حيضوتلاق ام اتقاهريخلركدت
 ظ نيبوص)ايعرمالاببلطلل هحونضو ل لا عف]اءاوسإ قاضلا عب لم بباخل/رم) ناروهظل
 ظ مه رنعلخو) نإ نمزصغمللاحاضبإنعزفنامباوصلالابرئالاو ال ضئلاضعب هركذإ5

 ظ دوصقم ا ناك ذإ هتخلب صيصخمتلار ضب الو برعلا خخ) نمزعفلاراملعإدد امزول سنج
 ١ حولتلاىف درو امنا لحب | زهبو هنسلاو باتكلا نممداؤتسملا عرشلاماكحا ةذ

 000 رمازحف) خ>يصنال' عماحريئعوهم هيبرعلا < للطص | دير)ناونز نمبر حتلا)ذهرع
 لعنإ ةعيصر )عت امربتكف لوصالا عالزطص | دبرا ناو الوا ال تسلا قيرطولع ناكء اوس :

 زيجتوربدهتلا نمركذ ام هيلعدري الو امزجي اذلا نيعتف نسم يع هحالاتصاوهامو نذل

 ! ب « العلل الجمر فتن الع ضرفلارع نيعتن مزهنامرلع لكاوماباوختبت ن | يل اخذ هلوذ نملاملا
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 قالطاانعمإل ار د ايتملاره (ممنمدارملاذإ بلطل| لحن اب دوصغملاو بلطلا ور زر رص ب ملذأ
 رمإلاة خيصْئم ارد ابتصا | عنسإىسيل ذإ ةعونم اكررتسمالعتسالا ديف نوكب جونا بوعد
 ىلاعت هللا هجر نيرلارضع ع مالعلإ) اقيتحرطا رتش | مرعيلا موق بهذ رقو قيكبلطلار دابت
 نوشحاراجإو نورمات اذ ان وعرف نع ةياكحيلاعن جلوقل لإ هتسالا و رتشي النا قحملا نا
 ديقنإعجبالف ميولقل نل اهتس | حضاونلارهظا نوعرو ناوا ءرواشم ا نعز ابك ناب كانه
 ال لاا دعلار قولا لعوب لخ ةرداو قتريك د اشم د بح اعذب ةقزكم | ذه ار دتساالف صنم رهذم نعازارتح ارمونكةيلاوها وعاصم دما
 000 ل1 ارو توتا هنادي راخاصتق >0 7 قلك عت لك نع

 ٠ قف درر كيلا قلاب
 قرثم | نادابعلاو تاميلل

 نإ ثض يناس امل انما هم ارهاب خخبصلارصاصتخا/ رعت ملاغاو ع نفملا شو ريسلاورك# وب
 همز || خصب اح الاينعب هدارمصتخي ور انه ا ف ول جون هوك برنلا نم هريخن و >باجياللمال
 منلتسإموزللا نا ويلعدرب هنإ عمن نيب الا نه صاصتخإ] ن ايبلا رصف داره ا لكذأ يا
 برتلا !ىبوجولا خيو م نإ نمزكذ ربحب هيو تسب الك دسم لل/مزاللاق امكصاصتخإلا
 هلوف ثمر نمداؤتسم رق هنارمالا ةخيصن ب اهيز)صاصنخ | وع »يلع >رواورزه ءريغت

 دج وب مناور عاظلاو ار ظن قلضتلا زلطبر بح ا ةروصو جون من إ هربا نال خل ابم
 كلة روصو ار لتزج ءل دع ي مزلب هنا ع لبآر بدلا ن اهف بذكلا] مزلي ارم)1ق جدر وماما
 ه>(وزنس| فن رصحلا نه دوصفلان | رهظالو ل يق اذكر بخل هاظي) | طز خرا ذدلابقيليإألام
 لبل >”ريعول اب نارتقلا حم كرت, غنم مبظاوكاو قي [ لطم ؤنلا /لعفلا نم ببوجولا
 صاضنخالع يوت (رجومر سيل حذلاذ هل وذو ئاكتعإاب ابي مارهلا نبا هرك> هب وول
 > انس الو غبصل اب (صوصخ بوجول ! عار م)ايدارط ا ناكث بح ي /هغيبصلاب بوعول )

 لقت اذا د |لجباو هخبصل ( )ب ايا ا (يجو يبل مإللاو ةللصلا هيلعولحذت (نمإلا
 : طلصل ) يف مالسلاو ةالصلا هيلع هوهستا و هس اكان الحف مالسلاو ةزلسلاييلعربلا ع



/ 9 

 .انوو عوزتلاو لاوسلاءيمضلاو ربه لاكهب اصاخو | برشنلا كال اهاعبطو | هالصلا ب
 لهذ كةربغ ن اكن اد اعاجاوعاننا بجيل مجم انايب ناكن او اعامج) باجي الف عيرالا
 لاقو جنئفاشلا_راهصاض حبلا ةفالواهعابنا بسد ةفيثرماوهلوئن نا
 تاثلإ مازولا ناوهولص ١ (رهرحا ن اهافمولادهلاو انه اميرات تم اوهوال نو ورك
 رم) اموراعتول اوغلص)اياعاوضحا و باجي الارمازك: ذاب ابيالل هنا وهو هيلع عرؤتتم

 غعزاننئيرونس هرمإ ىلاعن دلوق | ذلورش رلاب قوصول ا هنزل حلعف ياريش هرب نو عرف

 مدحلز بمال از يبس ا وو قيقلل قالطإ اف لسإ[و لكذل اذماو هدنارما نمنيبيحتارمإلاف
 هناوجوسنةاو يشلاو فج عفلا عمو بلطللر مز7 نإ عمو ةروصأ تيب لاضز
 يلص|نوقيار اى ا ولمس مالسلاو ةالصلاميلع هلوقم غئلايعإ صحا وينر دويفخ العام
 بجار راو نارصنلا | ذهب تيتف هنن ةرماهاضؤف قرنشلا» وب تإولصعير] نك]خش نحيل(

 ااوعيطاوددلااوحيط) يلاعت هوب بجوم ولوق نا ثبثا ب ايالإ روك حمو هو عابتإلا
 ويسار ع ياش همونادومقلا نع تاير دبات ده ل
 (ةلطسرمإا نإ علمي امير هن يلع هنري ع وتس مزبلد مل ةتلداب

 صاصتخا يدبر 3 لا ديغب
 00 ا ا

 ناين نكماعد وعل ثحر عقلا ةةيقحر منو كيعإلصإت نر انكايفام اعبن عيئلالعزينرل)

س دن, طوس زول نوايا عدنا الجوخ با
 * ناو هبال يلوصز د

 ْ '  لاعتلل علف /ىذزت ]|نععرشلا ف عنملل رائف
نا ين كا ةقمو لاصولا نع عرشلا ف عنملل 0

 الص ءينر يور (مملا 
 000 ( ةنسلا هوي ار يع دم (رحو م دلل حولا ن ل! ملعت

 نى ةالصلارياكيهيلعكب افمهيلعيلاعرمنل) نزوصر وب صا زرص) : موصل ةللصأو ءازذسلإو

 قلؤمهنلا وسر( خيبر: زا ىسور اعو و رد. . يري تتركب احل لص) و موصلا فلل صأو مال سل
و يعطي يدر نع تيب) نر لشن ]لاقو لكذ نع هاهند

 ....  ”تاميون| يدر ىييقست

عن وقلالكذ موقلا يار ايف وراسب لعايهكتمم رياح عاخدا هباسو هيلع
 2 من عئا

 لم بجنا مللسلاو ةالصلاهيلعل اقف تيقلا نايار اول( الإ عال يخام ل( ونالص
 اهههلتارزق ويلعن يف يلرن افرظنيلفربسم ا مرح) ءاحاذ رزق [هيدن !يربح|ماللاهيلع

 نار اكن الن |نملاقب اماماوابجومبيلزحؤلا نا تبثفركن (ابجوم ءلعو ن ايواف(مهين ل صيلر

بيصاصتخلا محو ةللصلاو ازياوعبجضلاو نيكسلا كرنك دياز رما/لب اهتا زا دعب انملل
 هيلع 

صصالاو ةلعلا نيبت |ذهلعهاضتفمذ|دراورمغخ ماسلا و ةالصلا
 وخلا اذلوراكنالا ال

 ريكا بجو ل حفلا نييمولذا مازن لرتشم| ذه نأ
 زم وبل عزيل> عاين ب وجحو

 هركن) للف سولو عابن/ب وجو مسلوب رمل! قيرطر : ىلذ نوكي ناز وك ونا

200000 هوو لنلافلاقإلصا ب يب ارلصول رم علا
0 

 ضم يرفلا ةدعبلاو هع اننا تكول اعفا عيجو هوعبنب هن ايل اعنا

 .دع تيرحاو تومدلر ع وا صنم ز جول! بوحو نك ]لبلد
 نم اوموب اولسمت |

 لعفلابالة يرحلا /ذهبريغتسا (غ/ ءالصتا ف عاننإلا تى نإ هلص اجو هوم نقتل

لل) اوعبط | مز ( هس ه]وؤ رحب درمإا ذهبا بتعز مز زلو
 لوسرلا اوحبطأو ه



 ببسلا اياز واذ ناكذ ١ بالرمال عفلا هس ذاو
 هد احسولوفلثُم نمارم|ل حفلا نوكنم قب اسلازص) يلع هب هال ل دنس | انعباوج
 ماع ح لوقو هللارم| نم نيبجصنا رنا عسل و فورم )يف عز أدين اصس هلوقو هنن يرون ماو
 ىع قيكلاغنو للذ نعي عتب الغن | ولصاعو عادتو عا اهلك لاتم او جيتس نوكرف رم | امو
 ”ببصمإلاذإ حيبس حاب ببسفل ةيهش ز يلا يبق نما ذه نال لك ذ نوعذغ ناو ارماؤعغلا

 رول( ضع يتم !ةناويلعدري لو للسمازاج هيبسوسإب [ يول مش رعف
 ناال هسفنلعفل (ببسورم| سبيل | ريشر ب نوعرذر ما امو ون ا كس ولوغل ثم
 :جلعر بسلا ق للطإ هييمسلا قال ز(سلا ف يفكيونا نيين ايبلا رنع حققحم ا
 تازنلا |ربرعشيعلا انيعر تلق اذا اب بسلا ةيصوصخ طز ر تش ]ريع نم ببسملا
 ”اللوقبو عنمب نادل ناكهن ل يخ امور اغم ايف ام قخو يلع انه ام خرطم ابل صحب ناو

 عنك ان ابرمتن (ؤل <قفلاكل وغلا هم قصب باوصلاْي حبر ثمرلان ]ل ضفلارم ل[ نمد ارم نإ
 غوشو عنف ا | زهاهيمر تقياليئل) دالولا ةرتلك الا جزر اعذن يرجب )ب )هذه صوصنحي
 كلاب اج نم اهصوصخب هب هزه كد هنم قبس و ريلتر يغ نم حفلا وعرم)!قالطإ
 زاهلابل وفلاوهو عضاوللر ب اسيف عوو ام عفادلا بزوجلر ت5 هجرلاذ حنم ايلا ضرعتنيل
 نال لصا/ن الخ (يهتجزكن اكن او كارتشاا نو دز اهم ابن قاغا جل عفلا و عرم الئ لط| نم
 ايلا 2 جولتلاف اهرئلآر ايما

 ... ضلال فعول كج فن رمالل بكومروحولا
 اهتفلاكؤئد / نمت ائل [ضتقلاو لح ]ووهم ثب الارث زم جا خ خب بجوملا
 (يرللا د رجلاره ]يو لوح < ملا خاعرصل داني انلارخإلان اد ارا و ساق ةمالعل !ىوانعنعزئناك

 ياذكينظوهو رحل لإ ربت تبث امونم ناليظلاو عطقلا حيف يفضل اليوخللابوجولا جارم اف
 هرعد و | جنم اربق ناكءاوس ا الرب و را عت نا هلوقوراونل1قيلعن'
 لاق هرغو ايلارعب دراولا نيب قرفت اليف ايس اجد وجولل الرمآلا نوكيع ملادلا ل يالولا ن إم
 - هنيرف ل الارج> ور ولاو قلطم ارمإ]يف يهاغا هرولكما رب لولا ن١ لوقب نالياقلو جولتنا
 هدابزلاف برنلاو بوجولاو وحاب الاب رصاح و هور دايتملاهن لم: لا عشر دوصقما نارع
 هجران مؤارصن ]رعب هشميعما ببس و قزرلا لطم م زل كب رنلا ]يق وزياد نماهن نإ
 . جح انالل رو مرتشتم نأو ئتبمو ابك > كج ا نم تفرصنا| دار يبج زن باريعسنعو

 ن) زاوج هيلعلا هرع |قلايعبالئزجلا لام ان اب بيجاو لالحإ اد عد دارطصإل اير مالاو
 عشاممإ دايطصالاو بسكلأ ل ثم نإ ينو هنيرقلا ةنوعمب رمال يف هحا الور برذلا تيثب
 روهشم لا نا لعاو ضققئلاب هعوتصوم ل ع دوعيذ عهيلع اقحر اص بجو ولذ دايعلل اقيح
 بهذو ضعبلا نع بوجوللو ني كار نع ةحابالل ليم ا رعب قلطللر مالا" 1 لوصإلاك كو
 ةنيرفلا مافغارنعماقكلا هيصتقب املعر اف عازتإلو ققونلا | ضعبلا

 1 ن. يقم رق كارل ةحابالو ققوتلاإلو برنالنسيلو
 انئيفح ريزخلاو ريكلابن اكو وماما ةريحاعرتجصنلاب



 لوقعتاو عاجإلنم هيف ليلرللو يدب ن)اقيفح

 د /كباونل برنلا نا إلا برنلا نم بيزفوهو بداتلاو عوبناكف يلاعتت هلوؤكبرنلاو

 كيلي امملكمالسلاو ةزلصلاريلعولوزكت اد اعلا حللصاو قالخإ/ي زهتل بيداتناو

 اورهتسإو رناهبس هلوفكه دو ينرلا حاصل ا قلعتب ونا إلاة نم بنر :ةوهو داشرالو
 اولمئاهاووكي د وكيلا ياريزهتلاو هنلا عز رام اوكو خي نانتمإلاو اولكو خ هحابإلو
 نيونعلاعم عالب هن اف لليلق لرنكب عنمت لق يل اع هلوؤك ه نم بنرقوهوراذنإاو خيش ام
 نم اهبن از لاعتولوفت طازم ا عضو صنخيو ماق1و ةروسب !وناؤ يلاعت هلوفكر ب هعتلاو
 تنارت) ق> يباع هلوقك هن اهإلاو ةدرف اونوكيلاعتو] ول دستلاو زيعتلا الخ برغم ا
 [وربضناو)!وربص|يلاعث هلوؤت ةيوستلا وم السب اهواخداوخ مأركألاو منكلازبزعلا
 بهل إلا ليوطلازيللا اهبزالا 0 !,فغا هللاوخ اعرلاو

 راقتضإاورناهإلا نيب قرفلاو نوولم مذا اماوقلا ا عت لوفكر اقتحإلاورصباو حب حبسا ىف

 اركمصيلخ لور ابخإلو رك نلا تدل لان رجلاو دل عقل راقتخالاو ىلا م
 تعنص قس ام إذ ينعب تّيش ام عيص و تست مل ذ|مالسلاو ةالصلاويلعمل وذ :ء البلف

 هوثجرو يجو هؤيفح تسل لعف ةغيصن | فالخإو (اعيضوم نورث كيو دحإ هزهيو نش ام
 نيارعلا نيهفبا عاد هخيصلادرجومد |ؤنتنسمريغالرثموب وسنلاو ز.يتلاو رئيتلا عمال
 نمر عز صال ذا لا رتشا ريغنم ازيعي اعل هزهرحاي ”وويفح هزار العلإ ةماعرفزو

 امنالايلاعنرلا مير كاعراوصآ[ض جن ره ذر ريكو ز ابو حولا ةقيتحأ هز ىإروهملل زن
 رحاو د اشلاو ةعامج هذو هدحاب/نقيتم اان داو عفلا>وجو بلطل (هنال وحاب )/ق ةةيفح
 يكب اجناحر نمرب الة راعزلا بلطل اهنال هركييز اجبرنلا يف دقيفعاه إلا هيل وذ
 ويا ارما كرتلانع نم |نولو دحابإ/ي ثيذرللا اونا بونلا ءاتداولرشلا باح
 ”كنود»قزمتساز:صقازل١ نال انهبوحرلاوهولاهلا اشالصال ناب درو ن احجرلالع
 <ولتلاو (كلوقح/ ابل ةوهواضراعل اهكاو لاص) ن(رضؤنلا )عج بدنلا و ) دحاالل اهلعج ف
 نيعلاكر ظ غلا لارتش الابريرهتلاو هحاب و برنلاو بوجرل| نيب مكعشماهن اي طعبلا بهذو
 وعن يولثن ب يونعم اب ايفو لالا لارتشالاب هحابالاد برنلاو ب وحولا نيب مكر ثم يه زيقو
 ب جر سس نع لوعنم دقو ظنا بدنلاو ب ايوز/ نيب ملرتش مزيت ئالثنل لم اشنا نذل
 نار اتو لرنلالعزعفلا يجر ومو (ههلز ماسلا بلطلا يف :ةيفجلعجي ن ابهع مايقول اعز
 <رنلاواطيوف بوحيلإو مةيفحاهن) يردن! هعبت نمو يززغلاو يالقابلاوضاقلاو يرحش )ا
 البو بونحم او ريظفللا ىارتش|/ابلاق نمونعا كيج ءالوه] وف عد لارتشال اب اب هيؤو)طقف
 عرشلا بحاص هدارامنإ داؤنعا عمؤقونل| إلا هنيرفلا نو دب الص) اهلاخأل كرد١
 يول نو ضعبلا دنع ققوتلا نا )| قوتلا | مجم اجو اهيد تاعم ا ماح> زل رجاهناكوح
 نيؤملايدارك انا تقرعإزهجو ينكيسخ ا رشم قيؤضلايف هركذ هذيدعت يضعبلا رعد
 . ةماال لوفلإلعو نعمواا نفل للرتش لوفلإ دعى: قموه و هزبرفلا ودب ينيك مدع



 .. رصخقفارتش( اب لوقلالع ىقونلا نابب يفر انط ا ءارشس نم صنف نف الفم هتعمسان
 لارتشا/ به زا خب ع قنصملا نإ او يردا البل وقلادعاضب دحر ءرصف نك
 هللا نإ بوجرلاديجوم ي) هت خيصيارمإ) بجو ةبوجولا نووليل > #ل/ يق نرق لآذل لوقو
 هلوسرووللا سقاذإ ةنموملو نصوم ناكاموهناحس د لوؤل ضتلابرو مارا ةريخين دقيلاعن
 هلوق يامال و فينلا مان / نإ هفيفخحو سل ٍنعمب اضولان إو جرمان مة ريما 4لنوكي نا ارما
 يإ' تر ويس عيبس نهاضقف دن | عسي ] وك ]< ذ و )ءابا الأ أو ربحت الن ) لبر يضقو هن ( ويس
 دارملاو لون يعتف ينعم ار زهور لوسرلاي > انس إلان | يخي الو نهرم) غاو نوقلخ
 ماعم اون اعسل وذ همدعزصإإو ابنا بدغتيإ جتحإ يش ار هلحذب معلا يا مك اديرا نإو هنع نينموم ا ةريخؤنليعمالف رن اصسولعقديرانإ هناإ زعفلاالل وفل ارم||نم
 حيولتلاو ا نلاينحمب ناكأذ )| دق ايسيف ام جي الة نال طرشملا امي عمينلا قايسي هعوفول
 اذه و مزاللاة لزنم الرنج ضف نوف لعاؤلا سايفعم رن اهكلاحناوا مهب ]نم لكلا نام ”زميقلا وار رصملا و عيصنوهو بوجوللقلطلارم/نايكرها نال ىلطعل ابو قلطمو ا
 يضتقم وو م(وهلل ياله موهحلا نمديفأل نس سب لص)/ق لاهوفامل اناكترا ناكن اذ
 لاصالو ىزحلا_بلكر اول و ددونعمختكت الي ]عقلا )اهجداو ءابلا ذح ىالخب مغالبلا
 هريخلا تننتف هتحاب واي بزعف ب نب لكلا نولي ناز اوج قالط )اع ريت اين عمت
 علطعتلا عاد لوسرو هذل عرميفو يفنل اى ايس (4عوذول حمج اذ دنمومو نمولرمهلو ريمضلا وزعفلاب كحرمإلان اذاضي |يعرم ا تننيابجومز عذب كلا نوكي ناري دخت لعو
 نمو دول امل الع مزلا ضرعمو درو ون اف مال او رهيسا عنا هلوق رعب بشنالن | لعنم [م لاحت دلوف اذلو اجماو) عيوج: دعو اطملا يلب جيب اًهساجرم) نم أور اري نارهل ن اكأم | هدلاو هداارصاحو هيل يمد نيلع حقو اميلع عقاو لوحفل اين اشعر رصموهوا
 مذلا ةزيرب فرع ان بوجولل ميفرم لا نوك رن ليف اماماو دبر ماامؤ روم اهلر ابتخا الن
 قخي الاب وجزللر مال كذ نوكي م علا مؤلا نم >اؤدنسم او هني رئعلانعدرجو هذا اورعسا عا قلطم ار مالاب + وجولاق فن رعب قف اما مزلا ذاويف (اميفخيالف قاطم )رمال ي مالكلاو
 ىلع هلثمزيل دوهويفنرتف دلوفيلعؤطعوه ور وماهل ن اكيف يمضلا 21 ديعولاب ن اكو هلوفو
 اينرلاؤوننفلا ةباص) نعرمالا] نفل (هلارذحرل اع هدلا نا لك ذو بوجولارمإلا بجومن وك

 وا ةدرف مف ييص ناهرم| نعنوئلاخي نيذلار ذعيلف هذ [كبسول وثب هرخاايف باذعلاو
 ببسب لد نولين|ب هي هبلعلابرعشم نصولاب مدا قيلعت نا الرميلا ب زعوهبسيمب
 ةلإ يارد اينطاوصاروماه اب نابت )| نقف اوم ناافرومام اكرتيهورمالل هتفلاخم
 .ناكا دا لذ نحي اغاد_رمالاة فل اض نمر يزل هبا ق وسو دتيقح دافثعا مدعا
 روزحن الذ (بجاو دبر وما ا ناك[ ذا الار مالا خ ذل اذه يف للذنوب 9و شلا نمرك ام اهيف
 برنلل عمرو قايسلا ةئيرقب ب اجيللار زحل ايرمالان بير الو بجأولار يخزن
 موقالطار يفت عو حيف دوهعميلع لال >ريع نم قاضمررصم هرماو ديذ دحابإإو
 بوصولا وبجومي / يتن دف دلوف يلع طع إبارملاو هلوقو حيىلتلا يف اهاضياعرملا

 ور



 بلط درب نم ناوعمخللاو فرعلازها تافتال ىكذ ىف عامجا نمش ازلإ يلولل بووجولا
 يهل زجل حفلا باطل نايلع| ذهل دهر عذ | ةغيضز تم هبلطب كرك نععزملا عمزعذلا
 ىلع ابن ع|قن ارك عب هامهذ اموهو عاهالاو/ليلرلا و عؤطع لوفحم او هل وو
 باجيالو ةرابعول عطو لابقتتس ولام ا و يطال از عفلا رص ا ؤم نمر ذم ]كن ادهجود
 ا ِقْكأ ةرابعول حنوي نالو هدص اقمالعا

 دروب ذبحبرخلا نععازك رصوت لا زب ةحاباذاو 2
 هقيقحلاف لآ: ضعب ناكذإ حقيق ح نذ | هن |ليقف
 . | زاجوولصايرعترفف .اذ ا اذناكلبالزيقو

 ناكناف ول عضو اسرع | عدس ناو ةقيفح ناكر عضو اهي عتسا ذا ظفللا نا يخيل
 (ككرفنر]/ رجل علا سا لانس اكل سرمز اجبوهفالاو جرا ينس اوه دهب اشملا ةؤالعل
 زاجل يبجي نادعزانب هرص او ؤقيشح ء زجل لكك ) مسالا عنسإ منيل اعندللا هجر
 نادوهيمنيريخلانا] هنبجيرسبل هناايزكلا ريع سيلء زج او هل عضو امريعيف طخغل | ل اجّتشا
 هريعنوكي الف ءدبلانورب هدوجو عنتيل كلا ٍورطإلان ودب | يهنما/> وجو زوجي
 نان او زاسقدل عضو اع جراقيؤعميف يا دلع ضو اهيعؤ لجتتسا نا ظؤللا هردعت
 ةحبص | راهطعب هذ لوذنن)ذهرهأت رذإ هرص او رن زك )او هفيفس هنيع ل متسا
 نال كلا م ازلتف تحشلا ل تلهتنس)) د ارمالا
 ناك لرنلانم عدم هزعفلا زر اوجنع ةرابع موحولاو زعذلاز اوجنع ةرابع اههنمزلك
 يلاعنمدلا دك م لل سرر انتم | ذه رم)/ىسفنيف يا جؤيفكلل يف هذه ءزجملا ةلزدع امهنجزك

 ةراعتسالكذ نايا ضعبلا به ذو اذيب (يمرنع هرصاق هفيفح ا هؤرمإلا ةخيص تن اك
 لزنلاناوجعم (ههنمو لردلا عانتماب بو جولايف هن] ال[ ل حفلا اوجؤ هثالثلا لارتشا عماجكب
 لزنلاز اود يفم وحاب إو برنلا نمزكم بزنلا ل عفلان اهيحرو دحانإ/ى كو اسنلاواع
 جانو هلكلا قه عانتمللول اء: جن وكي الف لرثلا عانتمابريقملا بوبحولا عم حجي الذ
 .مئالثاا | نجلا قل زنمب بوجولل اًءزج نوكيلاعؤلاز اوجد روح اب )وب ونلا نملك ببلو
 نم ه'| نم مالس الار خر اخ جيضونلا يقر ادخاو كلا سذج تخ هلخا د هني ابنض عاؤا
 مذ | محابإلاور بونللرما/نوكينعيتسيل هن اهلصاحامز ذو عرج اها عركلا س) قالطا ليست

 مغيصلالولدم غو رسم |نوكب ثيحب ابواستموا اجوجرمكرنل از اوحول عفا اوج  علدب
 يلع لدب هنا هانعمزب الصا لونلاز اوجيلعاهل ةلالد الوز حفلا بلطل دغيصلا ناب حايؤنل
 امياو بوجرللو (هلر نجلا ةلزنج وهيزلا لعذلاز اوحؤعا محابللاو ب رنلا نمل والو زجلا
 .لعفلاز اورج نإ اؤخاو لّرشلا ةمرحإ عزبل د الذال صاب لرتخلاز اوج تبني
 بوبجولل ةعوضوللا ةغيصلاز ا رعتساو كرنلا عانتنم| نمو >:عبكرللا ب وحولا نموزج
 برنلاو وحابلا وِ (هلاعتس|ئعمنوكو ءرجلا ف ]كلل اعنس) !ىفلازاوح>ر جف
 لللزاوجوهيذلا لصفلا ثبجب و هل رسنجملا ةلزنعوه يذلا ارك رج اهل ارعتسا
 |زهودنيرفلا ةطساوب برنلايف ل عفلان احر تبئيدو ظفللا ةدالؤب ل صإل كح



 ل7 ل ديا
 ل نإ راما مك و

 ظ 1 ول 00 را
 ةنحابلا ناو كرنلاف عملا عمر عفلاف ا ا 2
 . معز عفلاز اوعدارم اوهنالثلا فج وين نوذال ناو كزنلإ فوز عفلاف تحملا مدع "75)/ ا
 ثواب اماريثك اههفلا ناالا وبث -عجواذا نال ابويسفت وهو ديف انو دام بوكو ترحل 5) 0-0 1

 باطغلاوه- ىجولا ناب كل ذو خشق انه اف ناريملاه/ويلعاموا نوتفتلبالو اهياالارييبو 0 7

 دانه ذيرولعافربب تيكا قرتلا عونم !بولطمزعفلانوكو ا ضيشنلا عنمد زعئلل مالي ؤ لالا 0 2ع امرأ
 ىف. عقيفرملار د الا دلل دهن اةرليالا ومو قمم ءزجز عقلا زاوجانا نالخ مج 0
 0 لولرداوهالث ممايقلا ب وجون )انعمرسيل بودل وع ا
 ا ا ا ثاو اهنماهتداراو دحابالو بدنلاف تي 0 5 مالا ةخيص) جنس اباوحرصين| نملاقي امام او قرتلانم خلا او ىزللازيسيلعمايغلا جا 3

 هو جل عفا يلطا ىنوم ال حفلا يعتسي ناز وجو هرورضر يعن مر هاظلا نعالو رع هحابالاو 2
 لعفلازاوجي ٠١ ماجا شمول اعد حرم وب قالو لرتلا ةزاجا عمزعتلا بط 7 000
 متداراو عابفنلا ناسن الآ ىف رسال | جخسس اب ير ضنكا ره مفكصت نا ب اوحن ةيفنذالاو ب

 قطازلاكب اسنالات اننا ذو لعز دي رسال ظ غل نإ ثيحنمال عاملا د ءارذ] نمونإ افيح نم ناف هنم“ 2:22 0
 محارإاو| برنلا ف رمإلا ةغيص ا عتسا ن اككيفن ذالو ل حفلا ز اوخازهه عمايل ن اك ذا والثم 0
 ةنوربوإ لرتلازاوحعمونوكن يصوصختبثبو هضنذ)او عدلا زاوجدارفانماهناذيحنم 5

 قللطإر وح طوبا يرنالا ةئيرتل ابانانونوكلعبو عايشلاو ار وتس رسال نا اه نيرفلاب 5 ا
 عم ناويجلا قلطملعقلطب د قلب ايش امو اناويح دن وك ع ماج نرغلا بع نانالا يؤول 8
 رضع ذتالو ل عذ نمرحاو لكل ول دم سيل نا نيضنم ا | عيفخي لو ديصوصخلإ لع هلالد ْ 1-7

 اغلا لولد مدزعتلازاوجلو ا لرادمن ب اق ذللك زاوج علشان طولا 0
 اهل ول مناك ه حابالو | بدنلاف ناهتسا|ذ الا ةخييصن زم يلا ويتلاز ازاوبح | يي 0

 لعفلا ةدولوارعةلاد هنب ا املا ارحاو ارمحب
 لولرومنإبي درالذر يطب ناويحو يعرب ناويحشلقا ذ|ا:13 نعولشلا عمو انلايفد د اصلا وخر
 ٍقازاتفتلادمالعلا وقح ذكربطلا ف ْن لاو ناس إلا فر عتسم ل والان ١ الا رحاو طفالا ها ماك ين

 ا 1 ا و فال ثلا سسيل نإ تفرع دلك] ذهب ىيلاعت هللا هج مناير تايب
 امكرما زلال ذخبصل ةخيصلاوهازن هيثم ضحب زاوملا يذلا بوجولإلعلادلاذ ال حذ | 00
 ةغيسلالعرم اظذلف /يف ليرمإلا ةغيصؤ سيل فالغلا نا )(ةنميدكل ن فهد

 هينتيمل هناكف هردتفز اهوا ةقيفعه)ه ب رنلاو|وحابإل ةاعتسلا ل ًامكل(: 7

 لعح ناو هباضاتث | نعالضد لوك ىسب لراركعالرمالاو ' ةطيبلازعي ل انس

 اقلطا لقا بعلب طرخلاب .افلعن 0001 يوب ليفانسةح لاو ب زل
 7-55 سفن دنهإب قلطتو لق اضي/ ل كلاو هسنجنم ا 29 2

 وبجوب ي) هينعتفت نا نعال رانا رجل راركتلا هايرق نعول مزإ نإ يك نمدت 0
 8 لا ةتفبإو طيواللاب تبشي ظفللاربجم نإ هرج ومو اظذللا فكم ل نيب فرئلاو هنابب اسس هرمأأ هب لكذن نإ !

 ظ ييرتولا لا (هونح
 ءاذ ٌ : 3 - .٠ ًّ .٠ 1 34 0 ع : 7 2 اج هع 20 هيلا

 2 4 5 م ءاب . - 59 . هي
 3 دية 3 1 5 "ا ِ 3 . 8 - 3 ٠



 يوناو تشب !انؤللا افجي الامو ى ون |ذ) ات بثي ]/اظؤللار يدعو ةينلا ار فتعي الد
 ه>ارقاولوممويعلاو ىدرعتمد اوووى لن اهتما عفا عاذب اب كرحادعب ةرمزعفلا عيؤورزراتلاو
 لماعلاة يوقتنلر زر كلل هلوذ يف ماللاو <ولتنلا يف اكراركتلارك ولع ازهرصتق ]| ؤلفرارككلا هلا مومعلا هيف مز اتسم غشسلارم]و) ةماعو دار فار 0 امزا/رابتعإ!براركتلاف
 8 >|نيبطسوتب )ربا قوؤح ز|عؤب بوصتمر رصمالضؤو نيلع هلو يعم «ل قد ببسب

 ازعاك حرر صن نيب عفيف متل هس ا ويلع) ين ولع هداعبتس !ويندالايفنب ديبنتلايلعاو
 لكوف نموعو اهقيباذ >نعالضت م ولعلارهاوظ نعممهلا ترصاقت للوذ يق اينمضوا
 اقبلا و باهزلا عمو عز رتش) (ملو حلاق [يفب و هرثكا بهذاذ كن كل اهب( لضن
 حبالت الف ركوفز خميفل اذ اقبلاو بازل يعمولار ظن نميهنم هرثكلاو هلقلا عمو
 نا وؤنلانومعميلا دوعب يطوف وزن ال عاف نار بث اند ا ولدعب نا نعال ضم اردلا
 ديلكلاب ند: هموت اندل) اطعإ نا ير ين انرلا اطع| نع جاردلا طع مدعيغب يل ضف ينعم ا
 لواللاعتسالارصاو ناربنعم نارش تيوعب جو عاررلا اطعا مرعيا معلا ذو هي ابلاد
 اننا رسل ماردلااطعر مرعوهي بامر“ انرلااطع روع هازلا نالب هاذ نجمي ابلانوك

 اسعاف اطعر/ مدع وللا يحمإلد | بهازلا ن ملف ايف ابلا نول ن اق اذلاوولعا ]نجزم دالإ
 ا م اضنقالا> وجو نعراركتلال احا >وجو مدعؤب يعم ا نا ازعزيقول (5

 اؤنارع هاررلا|طعا اوتنقةبينعملا ناو فنلانوهتمي ا دوعب فوزعماريمض نزارضبال او ورتكلاو
 اؤسالايلا خبسنل اب ]يلق رعبتسم نكم اؤنن | هنوكل وال (ؤشن ]نإ عضرلعر من ان رلا اطع
 وهو هيسعلل ةظحاا م ضذرعبيفنلا رزقنا جاتحا تاكا نتنم بولا يف اثلا
 الضب نع قلعت ح نكي مو اقبلاو باهزلا :عمز (عتسإالص) نمد افورهالنلا الح
 رففوذكاو جليفلا وعمد عل قالا اقيورخكة اراه جولع ( نه عملا ذ |ىلصإ ىلا يلع
 كلان عرعابتمزيلفلا ناكم هلقلا تعمر ابتعاب ىككيلا اذهالضؤب اهفلعت ىف انس
 راركتلا)اهتحاائنن يقبينعللا نايف ول امك ذهو انهدارملا ينعم ا نود لصا/ينعم ار ابتعابو ا
 يي اثنا اؤسإ اة بسلا ل بلقزلم اؤتناهنولكل ول ئتن )[نا وعمد عي اضن! اذتنا نع
 طسون رعب يديعؤنلادورورابتعإلعاذلاذ اهيحون لالا دج ودرقو عنتماؤتن اهنولك
 يعمر لع نانرلا و طعب ن|نعالضو مار دلاب معبأ الف يف دن اكيلعإ نيبو هني الضم
 يس || داويابلاوعونلا دروا ءتاثلارضذو يف اثإإ دجزموهيذلا ل والا اطعالاينب يال ضم
 يابلا عين معلب الصاح نوب ذ | هدوصفلا مخل ايم ا انف اؤتن/منم مرا هارعأمن اكينلاؤااب

 مالكلا لصا ناراينعإل لل رلعا نهيق ذا امك زهو اؤتن امنم ءدذ اوه يذل اهريغ انتل ايف
 دوو ل احا دوجويقبي(ل صفو حمل عهيف انفقالا»دوحو نعالضفر زر ككل (ىتحارم اليف ب جوب
 ناكف لاتحاد وجو لعنلادرو) ملاح )اذوجو قبو اضنقإلادوجو_رهذون | نعم اضتقلا
 . يلاعنودلاهمحر فيرشلاريسلل ازفما رشي ام لاونمزعاذه و قرعا فدل اب اضنك ]| دوحو
 ىولدل ةالصلا ا راعي وف جن صولا يم صخ,ن إو راغب الور اركتل ا يضنعن عنا يا أ عجناوهلوخو
 ببسلا درج ممزلاغ/ لكذز انس/يفرارلطلان ]اور هطاو بنج نكن اويل اعتولوتو خطر شس(قلعور ىشلا



 تاق او ببسملا دوحورضتفي ذا ببسلا قالخب طور تنل ا > وحر يضتقب »ل ط رشسلا> و5 نال طورثسلا
 - نكرجمل ا قلطم ابداره ا نإ قبس رف ت اذ نبذ نخم امم نولي الذ يفسر امو قلطلل رم الي مالكلا
 نعادر جوف صر اصوصخبو | طرشب اؤلعموا تقوبايئمتاكاوس ةركاوراركتلا ةذيرف
 هد اوجؤعلولدم ا رشا لعملخ ار لاو اولا يع ابحو ناودلوف يو أولاذ كولتلا يق اهل كذ عيمج
 |: ملانج موحلاكوهيزلاقياسلل مازلتس الاب يلو ارولذم ا طرشسلا "دن اك) ذا مالكا نمولبو (

 قيلعسلارصفل سل بف نإو مالكلانم مدهت امويج|ماعلاجز ( لل :از يوم مقشر ]و اربز نيه لك وك
 رب دؤنلاوروكدم ا يرش لارض وه فوزحيإعؤلعللواولايقوريكاتنلا هنا نواوقيهعمست اذلو ل ابقنتس |/يف
 لعجوا طرذلاباؤلعمو ا نصرلاب|صصنجز عبج عل اذا وب (ضنق) نعإاضذ راركتلا رج الرمان ا ازهه
 رومام ازعل ج ويلك ةرصبامطعبو يزل ]تاع عب رمال وهفم نسعي 21 قلطإ)ة)ايلعلب ةلوفو

 عوج ازعاكراشعا درعلكذ نا ثيحنم سنجل حر ذاك ينل إبل قتتجو ةينالبوقيقح  فلاوجو هب

 ةردكو تاؤرصنلارمافج| نماح و رنج ؤالطلاو س انجإ/نمرحا مرسنج ناوسغل) اذنر ون اذ وه ثيح نم
 هفاطوعايتبفحلا>رولارع عقد وسفن قلط اهل لاق ) ذاغ هير ابنع)هدحرلا عنمت الن بشر جم وز جإلا
 نينسلاةينضتاووينلاب تبتيفالونا حاملا الكاهن نول /ذالثتاعقيف ثالثلا يوني ناي هين الب هرحاو
 ' ١« همم كاذلاهةالطرزف همز يا نيتنثلا زينا لاقاك
 دعاولابجؤمن ) تؤرع (/هرحاو )1ع زي)نيتنتت فلطو نيتنثلا وبو لسفن يقلط اهل لاول يقع
 ظفللا ببجومرسيل ونال هتيض تغل نيتنت/يؤبراذ ةير ابنعلاة دولار ابتعأ بل كلا زتجو ةيذعلا
 - ال انلقنيتنت كسب خلط ثم هد هريسئعت عصاي درعا مما معلا ن اذ كو لتلا ف لاذ هن ماكاو
 عاقبااو ددعلأركذ خؤصلاب نو ذإ !ولاق اذاذ طدللاقلطمول مي ل املا ,مدخت و كابر يسئ وذ )لسن
 د>وعل روز بف تن امروو هرحاو و | ثالث كتةلطل اقول تح هخيصلابالؤ وعلا ط ظؤلب عفقولان ام
 حب عنارتقا نولي يكف رحاولاوبجومن اكأ ذا جاخون ال كشموهوو !اقلال اق يهتنا نت حقب |
 ن ) ىلع ريكو نلازبفبإلئ اضنق ا رحارر ماب جومن اب هباوج زيف © ار يرفت بوك اريبخن'
 ظ اؤلا نمو جرسبلو ايظفل ريكو: نوكيل ىدارم الو زنام هيلع مدتب /يفطن ددعلا بجوم
 ريضنل كريس 00 اذا ايونعم|دياون نوكيل «ونحم اباوتلا
 هلمخ صينحازوؤلملا ةلزنمب هناوء ضدك! »2 خل نب اثر مال ب جوم ناباوحرصههن | هيذد
 0 ]رنميوب او اروكذمناك ذا امك بالهناو اير ايتغإلاو يقيقصل وحاول راع
 يلع ةخللوب كات فلط ناب فااثلا نود لوا قشالثلا ةين عج ببحر كقلطو يقلطنيب
 عرشسلان )ينام ا نامزلا يف ق الطلاق قم دعلا غل نوكين | ينعبنب ناكف ضامر وضم
 تراصف قيلطتلا اشنا ملعججو لادا يف لكتمازبف نم( الط يا ار دصم ى ميىصتل تبث ا
 . توك د ربو عونمرلث اهلا افتن اذ يفظ لازككو ذغلال اضتقار رصم ا | زهولع هتل الد
 يف لبق ام نارهظي اذهب الكذ لكل تمي ريكاتل ا يلعيهعامجالويكانلا عنميال ا ينمضازه
 قيفحلا> ىلا لع عقن وخيصلا نزار وكوماريغعلا رحاولار مال ب جوم ن1 نم ارضي ) باوجلا
 رظنرح» +يصلاي اه يلا عوفولاؤيضا !ذلذ دهكعل )ر يببخ ذة وركذ نوكيف هرككو يع نم



 الكأ تلكأل ثمو اكاريبغت دعبال جر صلا يركذل اب ينمضلار رصم اركان رجم ذار ظنك
 ومر | هيجوم حاولا نولب داره ا سيل هن) نمالضفلا ضحي هركذ ام باوجم ا يف نسحإلاب
 ةرورصرحاولا نمجو نوقخث يحن منجل ف ورع عتسب ىدإلب عامجإلل ىل اخ نال خللا هل

 دك و وزع ؤرسنجا ققخ:اميدا حاولا ناكام و هدومتو ثيحنم هيلع كرمت اما ماكعإلا
 دازاداويف رحلا هيجومدار م ا نإ عر رصم ا اع 4| صنقاي ثق فرعه ةومراص هنمديز اا عزرنو
 ىهننايربنو رست قلطم ا رييقت نإ لش الو ق لطم ا يوخلل ا هانعم دارم ا نإ مع درعلا هيلع
 م (/اهيدارب حفلا نهض يلار داصملا نا نم ارضرقالا ثحب يف جيموتلاف هب صام هدبؤبو
 نارا ظاؤلايف ئارمرحوزلا نابللذ هربعور انه ا بحاض يلعن نكد درئلارع زعفلايف ةلالدالرو
 در فلا نود اضن دارملا ناكول عصي اهنا نمهيلع درو ام اماو يني إل امئهمي البالي فايس اك

 ؟يتس يفتر غنم موهفم ا |زهدارذا نم درو ةيقرري د يلاعت هلوؤب جارم ا نابعطؤلا لكزكنسبلو
 00 ا 0م سوو ملا تبا س0

 حد] ىنعب نمإلاه لهل ووو ظيرطم عضوللاو رعدو ميضونلا نع نحوس اكسب! ؤذ نودد ؤلل ون |

 عيمجرب دارا 01 ا را 0
 1 هدر ارتعالا ةرعبرلاث يحرمني /د) وا

 رما+يزلاعفلابلطؤم رصتخأ ءاشنال ا نارسلاو 0
 رخوتلايلعينبمدزفلاو ١ د دعت للي >غاردصلاب
 ننيسنجاب نامإ[وطواروط_ هب >رطل.ام نوكيوناو
 ا ١ك دبي شلل نيذ نم ناو

 5 ري رلو ب ارسإلرو تادارعلاوم '
 ابنعالارحاولا يوناو ميدل" 0 ناور 0
 ١ 3 اكدرموه يذلا رردصم ا ظؤلب هدر وما ا طعفلابلطنم ةرضنخت نخيصي ار مإ!ن /وينلاب
 دروو بلوم >دعلانال فانتدرعلاو درفلا نيبو دزووهو برش ميلطا نمر صتخ ب ضاذوبو
 يحمجت ماللااماور رسم او نامزلانم بكرم فلا نال |, تمر دصم ا ار زك( /و عيوبك الام
 يعل (ذ يلاعنمدلا تي عف اشبلا هبل ونسا ار اركتل العدين ليل دالف (فرحسر ديول هنا لعرخا
 يتالازمنفامة ير ابنغاوا ديفيفح هدجولا نع يا حونلا نعيبنب دلاور ككملاكرسنجلا مالب
 قفو ا عازهو وظؤلر رصم اب دارطاو بلطل اب مولعةمر رصم اب هل ف لا
 وحن بحنمدؤلل عوضومر وصلا ناديراناهن اب يآ اقلادضرنعاو هريغور ادم ا ام

 كف الا ةزح ب اوما قابطاب وذل اق ةدعورطساكلكسو يشل عون
 ردصم منال ن يتفقون رم عقوم عقب نال عاصقترلانا اقنر اذن اكيلاعن هلؤوريسفتي

 درعلا| انحإ ى اثباىكد نمل سف اعمجالو خنت سيل ون ا يعم درف ةلظفلن ا جبرا ناو
 بكياعتزاف ناشالاو زولعلاو لول اكرنجلااعوضوم نكي مول لك 2 ين اني اناو'قييفح
 هناا لولده اخي درذيلع ةجنوكباله رم ابلاغ لا توبثو | و رهظتب / نيزل م فطلاو الفط
 هلوفوراركتلاو ددعلا ةداراز اوجي عازنلاو ونقيتلر حاولا يلا فرصنب قزلظإا دنع



 فصول( (صصخ ناكؤذ ار اركتلا ديفي هناب ل ياقلاوبز رتسا اع باوج 21رارككلااذكك
 . يو اهضطرشلازاؤرماو)) نما/ب ابسإ ]يركن ممزلغ/راركتلا ناب طرخسل اب قلع مو |

 راركت نودب نوكيا ءاد/يفر ارككل اف ولعلا_راركتبرركتب لولعم او ةلع هيف قصولاوهلعلا
 يجاسورما/اب نويل و ببسلاراركت ةرورضب ادا/ايفر اركعلا وكي جو بوجوإ)_ءفنل بسلا
 0ك لامإ يفر اركتلا نإ لص( كلا ويل احت هللا ءاشس ن ١ | >! لب وجو و بوجولا سفن نيب ٍقركلا

 ر ارلاتلخدن |هتجوزلزعرلا لاو 1١ اها ذهلكتي طور مإلا ةخيصنم لكك سيل نآل

 لوخرلاراركتب قالطلاررلكي الث يح ك >ا وسل رحنا دوس الاهدبعل لاقو) قلاطكنن
 لعجاذا ؤراشلاو عبرشتلا باب نم لك نالمزيبعر باسم داوسلا ةاعويذدجو نمؤئعي الو

 ازهنم,هظذ لكم اربعلا | ذك و نيسي اذلأ عام اب ماكل ركت لعلاررلكن م مزل كل ةلعايش
 ”زارلا همالعلال اةينحس ايفل ابرهإانماداؤنسم)ب والا سفن نماداؤتتسم بيل راركتلا نإ

 نيزم از يبوفلاةعالفهريغب/لنؤلا/ سفن ناوغعه افتنمو اس (يق هريفي هن | نعرارككلابل اق نم نإ

 ظ ددعلانودو)لولرمدرؤلاف .درصلا اذ ل عاف ساررصم“
 حتفطان . هقراسو ق رامي ةرم
 او ع ب درربف ةدحاوديإلا © حعطقبارحاوزعفب ذل

 ذعر ينو "فلافل سانمنيف يذلار دصخ اكسمإل هنوف يذل روصلل نإ نعي
 و يعمي هرابعلا تخدوو سانجإا مسارب اسككرعل) ان اضياد ذلادل ولو نو
 ًأهرعا نازيفن مالسإلر جت ةرابعركة نمو در علل قك ور رص اعل رب عيونا سا
 وصعلاذادوصفي (قلخنول قيم ل زعاذلا عمايل عج نزار مج ]يف مهلا ن إم فتسم مخ
 ريهتلا نعش حتاهررصلا يلا عجر ناو وسن وهالدرعلا رفح لررمإل دل

 لمي الور رفتلا نوكب حييلاى اضم ١ نع(ضوعررصل /ى ماللازعجو | همتلاو ا نى

 ةلرسدرعلار مك )ل عافلا عسا هيلع رييزلاردصم ان !ولصاحو انركذ امي /لوو هردصم

 > ارب نازوجي او ةرحاو هورس قرسيزلا فراسلاعب_رمال ويلعب يزلار رصم ا
 قوخلعب اذ : يل >ارع قر اسلا علق نقونألو د (رسلا عومجوه يذلا ير ابنع)/د حاولا
 عامجالاب هرحزو رب علب هدحاو ةِقرس بجاولا  عامجا(لطابوهوذئنيسالا ةتافزم عيبج
 ءامياليرب ملا يعو هذحاورب (يهنمزكنم عطقت .ةدحاو ة فرس دف سيفلاو قر سيزلازعم او
 رركن لي لوالصا) دارمايكرسبلا عط نوكيالف امهنايإ >وعسم نبا*رثو لعتوال اوفوزسلاو

 . نريلاوهوز كا (قبل انزلارركتب رجلا, رككق الحب نيملاوغوز ملا“ اهتل سلا مركب كسل
 ع انشا: رنج هررضم مومتيضنقب نمو ميو ماعقر (..لاكزع اذلا /نزدرنالو

 افراساداراز مدرة كيلا ةبسنلابدصمل ا ةدنجو دارها ن]] ع ويجملا قيقكلارحا 7

 عطب ن(لبقدرعتمن افرس قرس نم عطقب | ناوعل دب ورهالز نا اصب | ديلع>رد إو نم
 يق ار او وس جايب روت بحل قسمي لب هلاكدلا قرط دحريو يفي دال
 يزن /داع ناد هني عطقنوقريسءقرس نم نا (:رنع هزم الصا عاجز( ىيف ةطقلا نت



 نوهووسجج 2 يس م م

 اف قرس ااا جر ةحبارلا فو يسيلا هدب خل
 00 نال ا يا الا يك ب
 ننيم (ريل نآلا ايو يربزلا ف تالسإللاطم | يملا لعاهز جرد يرسيلا وينهي
 نإيور ا ضضراعم تبرحلا نم وركد امنا وباوحو مونع ئسنل ئسلا ير كرجل كذو ناعاال
 كالو وا اذان الجرو ادبقر الل د ناي لعب زبأالب اك دزعحيلاعت هللاوطر املع

 ِي ال رت ال عرفا جشم ىرقو ا مج تلا اوعمج اذوين هباوصلار | ستسار عنا يور دقو حسب | او هالصلل الر هطتبا عدا ناديدر نيوقسال يب الا
 نين مموج عايق اب ناهولصنلاب |يلعاهب قلطم ار ييفتز وجي ة ةهروهشمد » وعسم نبإ أركز
 هلو فاماو ريكي لورعلازوجيالضنلا قب عمد ال ]جرلا نود هشازلا رمادي عطف
 عنما مافميفداؤا ناو ديفسريغو سو لالؤنسإلا م اقم مازلال اب وسقف عودع جلا يرعم

 هقراسلاو قراسلاينييلعيدبإ/قالطا ين 1 تي
 نم نئيإلاة يينثت ناوجو هبوغللاه دع |نم قرغاموا عزي اجوهو نيل د عيجا ةغيصلاطبا
 ضصكبو الوقت دل 0 اناكاذا نيش |
 ريب بل ن ًءاضؤلاو ٌءاد ٍلضافالا
 لكلا ل كل هللا 4 اذا 00 لعفلا لحي]

 انصئلاو ار سيول لعناصر اولا

 ل 1 دلت تتلو رو اجلا نيج راقت رز
 امنابو اما ناكيخالويفلا ب ) ةجاحاهنز الضؤلا ضعبركؤو جوجّتسم يف! ببسلاب 0 اضؤلاو ىو عسمو) ميبسبل بجإ || نيع ميت ادالا خمار يكيسخال
 اذلو هب هريغب/ الف اهنمقتشموهو اصح حةمالسا نالوقخنسإاولساذ اماسي
 ةراساوهااوزمالابالببسل ابنوكي ( ا بجاولا ذ يكن عار ازارتحرسيلببسل اب بجاول)
 ١ ترمس ادام ل ل

 رصمي_عمزعفلل نإ و ايس (يمرباغل)ةبحوو هد يشن اواليتشلا
 0 لوب و لا نوه اهعوفو عوزلف دصوصخم ا خل احلا ور رصم ا افلم كك
 در ع ةوقحلا ول نموا همس موزاو بوك ومزلا ف هتونو لالا موزلفاداابوخووه
 الومزلا وو قصر و هو بطالو] |ملسن نكي قيكون اي بحاول لولا نيع مست فقل كشتساو
 ع بج) ل[ لكلا هد عم الغشاالون(بوجراشاباحاعربا يا

 نيل ناكالاو هديك 0اب اولا رع مدل امزخإ(هغبرذتب
 بخارمإاقرادللبحاصرعبنورم /,بجاوإإ ضن ميلستمن امادإ1ي ذر عيو دزبلا ملل هنو > 1 00
 'ذو انصار ضعبلادمعز هن :لا | بعحاولاءقلعزن تشو هيبسيسللر مإلاب ولون /وفوفينحب ابلا نزلا
 ميسلاراكشا نعباجإغرمالابادالا + وتعد ببسل ا بوجولا نال عسونو لرم//يابج ولا

00 
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 كاان تف عالما حاول ءازن علشان درمخالا | سل

 دجن اياد وا 0 1و جارم زي ١ 06 تل

 ران ا ةرابع : ين نيهيجوتلان م نم شكلا بحاص ورلد لع ا
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 0 [منيعناكن وبي املاناذ ذرمإلان م لعامل سب انه مزلا فاما سارفلاب ا
 ربك مولا رس نأ انا :(مننالن !ويلع . أت 7 را
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 لاقاذااهكادالا عمومي اضئلاركؤي تاز ان بجاولا طاذؤس | فو موضي نمي ا لا ءلت
 ءادا يوننمرك ةكاضغلا عضومؤو | دااركذب ناوهو هسلكل نم يتق ول هظل | يضق )نا تببؤ

 اضقلان ا اورككر قد ةغللاب سحب اماو يرش ز اومن سمار هظو اد ديبوب الب اف نسما هل
 ملستيفزاجادالانأو ماكحالاو مات الوز افس] ا هانعم نال مل او نيعلا علش يف ةقيفح
 نيعلإ ملشبللدو همزل ام جورضلا ف اصقتس |او ةياعرلا ةدشم نعيني هناللثملا
 رخالا ناكها جرح[ تسيب | زكر انملايف ةرابعلا ثعفدو ج,ىلنلا يف اذكل ثم ا نود

 | ذه نا هحرذسي يلاحنهدلا هجر ميك نيار او سلعل ابو اضؤلا ةيدب | دالاز وج ىتحازاج .
 ركّذلا هيلامضناو ارههانؤل الويعمولع طفل قالطا ينم اللا نال يصعريغ عيرفتلا
 رابتعابف هز اوجاغاو ديف انماكس يلو هنقيفحظزلبدار | نوكي هنالكزكف يناألا
 نوكولع خيرفتلا ن ابريخدناويهتن اوفعولتم و نظل ايف اطلحاونككو ةينلال صاب يا خرز
 ماس ن مز اهلا نار وهظل هب الشم امحارهيذ ةينلاب ظفلتلا ةدارا ف كرص/ز اجلكذ

 نسحعلا ازلو (رضولا ة يتب ظ ول تلابر مل سفن يف ءاداوهامإ د قيندارم ا نايف ظفللا ٠
 هنوزفويف مينلا نكت ناذ نظلايف اطخلاو ينل الصإب ن ايتنإل/نموركآ اماماو |ز اج 2 نولي نأ
 قفل لاق انههادزرم نوكيا ذ زاص الى ؤيفحو هن تءاكن ادراج او ةفيفحإا وهذ ظؤللاب
 يحوإ نإ تونك[ ضل زعم ع )دال ظل قالطأ نا لضاحاو ىصخلم ام :خملا حرش يف يدنهلا
 هةيرحدعبمويلا هظ ءاد) يون نمةين اما و زياجهينفولارهظلا طف ا نا ديرونككسكعو س مالهم

 همارصف اره يريد ناضمر هيلع هبتشا يزلاريسالاة ينو قاب نقولا نإ نفؤلكت قولا ٠
 و جرخرتف كقولا نإ يا عرهظلااضق يون نم ةينك و سكعو ناضمر رعب هموص عود | دالا ة ين
 لصل دع ءاينبم_باذ يطمون | نظل عاضقلا خيش ناضمر ماص يزلار يسالا ينو دعب ري

 ٍناسللإ كذا وبلا ضن أو دوب مو ظذللا قالطايف (نمالكن لاكش !الذ بق لاري عر صنم | ناونإم
 داراروهطظل اش انما ةر ابعؤ فول مج ايو هذنا ويف ادمالكس بلو جت قيفح فا زك جبرا هنالكذكك

 بفنلا ع2 [ةءادالادب  بجوامابحاو ءاضقلامث
 ضعدو نيو اب اهص|لاووا نمر ختنم ا عصإ/الوؤلا يف | دهب بجي اهب ضفلا ناي عب
 يفد ةللا هر عف اشلاب اهص) قماعوازب (هص/نمنويفارعلا بهذر يف اعتونلا همر يعفاشلا ب (هص)
 نالها وعمري عز ثم اضفلا ماو لوف عمزثم اضقلا يف قالذلا !ذهيو دب رج ببسب نوكيون ايل
 فالخ عرشلاب ةبرف تفرعاما تقولاف ل حفلا ةماق ١نإف اثلا »جو دبرجب بسب نوكيونإو
 رشم افاز (و هعيجلا ف اكسايفلادهماقمر حا تقو فل حذلا اذهل ثم ةماق/نلمي الذ سايذلا
 لثمزعفللاعب/تقولا فرثسيطم /ذاؤ كثقولاى كر غي ةعور ثسم تسيل نيئعلر مافن
 اضق لاؤرتس ا او [يهنسب وظن اهلا تايث او تاد ابحلارر داوم يار لل اخد مالة | رددجرمشب ال
 وعدو لوالاوجوو | دثب / ب جاول/ى اي قباس بوجول كاز لتس هن الدن دبره اب ناكن او
 ل تقرا ادراك هدوحو طقس | هليلدب حدقو يف بجاولازعذلا نا نوؤفعلايلعام
 لاثش]/لرتررفمدؤولا خورخ نال ويلع بجو ام يلا هؤرصب قلكم ا رنع نمال ثم )عؤلا نا
 عرتس مث يحح معهج الذم نع إزار ثح ا قلكم ا ريعنم ال قامناو هدضعلان مويلعامرزفيوهو



 ءائاتمب حلب

 تناكإ ذا اهيودب فنا, (ا وؤصييجاولاو نقولا ل كة ررغو نيتعلولا م اقم وبطغلا ةماقا
 نلخ/5و يوه خذل اضوولاعتوللا مكن وها تا >ابحلا نم >وسضقم او :دوصؤم دفسهلا
 بيسو ولا ذإ ب بسلا عبسم موقت عانتما/ت قولا لك عر قتلا عانتماو ن اقوإ المخا
 فرشسهبريوف يذلا نامةلارالمل ارب اهتز يلدب تباقلا لق ناف لبق بوعد أو هوجو
 او_دموولا فرش ث ام امربعلل عرشبب لذ |ل ثم ابي نايا قس نع نهملاؤ حرت انلقترلا
 *//يم/ نععفر مالسلاو ةالصل هيلع هل زقب رهتلا ريع يف نودز | روف نامدلايهلب افك ١
 صنلاب كش موصلااضق بوجول بق ناذع امال صنلاب رهاب خالق وغ تبدو نايسلاو
 ةالصدعمانئم م السسلأو ةالصلا هيلعولو فب ةآل صن اضف اذ رحا ماب نم ةدحف هناعبشل وقوهو
 نوكيفس ايفل اب ابجاولا نم تر طا ضق ب وجو و اهنيؤ لكذ نافاهركذ| ذا اهلصيلف اهسنو)

 (زبانروؤسا+اىجواؤب نوكيف تبتمالرهظمسارقلا ور طع ناك ذا اميف ناهعولثمي ]ع
 لاو | زكقباسال بسس ابركلا ف ب وتولا نويو هالصلاو موصلا بوو (قب يف دراولاصنلاب
 ىالتهز/لعوبم نالتخإاا زهز | ويش اوكرضعلا شوو جىلتلايف ياز انزدلاهمالعلا
 هك ,: 0 دلال سيكل (وبل ع ْ رومالازااماو ئيظفلب انظفلتو نيرما انلقعت قانا بيرإلف_.يؤلل مور صنف |> | ان اوه لصيف
 .(ضفل انوي اح اه طيسب دن !ادلق ناف هيف نلف رحاو عش ور نارمإل ازه جراخ ادب
 يتناناف عكراذلؤ نينو صتقاهنالل والام!( اضفلا نوي بلرم هنا انإ5 ناورب دحر ماب

 بجك له اضإ/ع ونلان ف هئالتخا| ارظان زهن !لوازوه وكل اور حإل بن ( مرح
 9 داعي مكرم سيل نناهبد قح او لوا ل قعلاو بكرموهاكت ر انا يف ايكرم نولب نا

 تراخلا >وةواي لوسماو عوضوم اداحن يضخقمز ملل نإ يلع زصخلاو| سنجيا]جعنتما
 عونمر خإإ قبب ارح يشن )اذا هداب لوقلا ني لع بذكيذ نينث )!داخاب (عكنوكيالبل
 ظ . ٠١ . , هبافتنا يتنيئر خال اطورشم نوكي ناز اوجل

 رزنلابيفواممايصلا ع ذنن رهشلا زهق اكتعارذانو 333
 ' قرعاهب جادا قلاده قلتعب م ةنلاةمانجإب

 : 0. ر لاهلي عدطتدوعل : لاول اذ بولا اعاد
 عرهشلا|ذهؤكع)ن العمل الب اذ ناضمررهشو اهثعارذن نم نإ لق مكتأ هريرفنل اًوسباوح
 |ذهورخانانضمرو ءاضؤ زوجي لو >وصاؤم وصب ىناهتعالاا ضد هيلع بجي هن | قكتعب غو هم اص
 :اكلوالاببسلاباضقلا ن اكول هدال/ دالا دب بجي ام. ببكي (ضقلا نا نم مرتد يذل !رسدالا قل ام
 . موصلانوكموصللب ابي/يرذنلا زهير شا /ذ !فسونو بأ هيلاسع اكسر اي زلاطوؤساما
 هذال موصل (يلزكي)و وصلب ]/ق اكد عال ذا موصالب اضقللر اجا نكي )وناشسديلااذ انتم
 ونون اه ةنالتبوفنلاوهو دي رج ببسب لكَ نر حف طرا هيف تّقولا قرش دوجلل مزلاامزدمونإلر دز هبلا بهذ اكرحأ ناصمر يف اضفلا ز اوجاماو همزتلا اميلعيبرب
 دير بس ب اقلا رنع دوصفمرصن ةلزنم ب وجولا برس تيونثل اوين اذ همزتلاوثن



 اموصيصانةر وه ثيح نم بجاولا ق اكتنعإلا نإ باو اريرفدو اضؤلا يف ريد ار
 امذاطوفسلاو بوجولا فطور نمل عبان:طرشلاو طرشي موصلان /ةباجي ايفر اف ككعالل
 هن ريغمل ولج هيلع رو رقم كير ثم طرشي وهو هبال( بجاولا يا ]سوت ال
 فيرش دقوبواكتعا!لاصنإو تقولا فرش ضر اعبر رصف موصلا بوو عنتما
 ساد: قامتعإلا ذهل هلبضطف هدايز لل .ةودبعلاو نم ىىلعلا باجي اريل

 يوت موفور باؤلا ماعلا كار داب )اه لغم ب نم كب الوحل الص/ت قولا تاوخب
 أم ق الط اب ممزلايف ايوفعمى اهنغع اليفبف تبني ١|ذ هرم اهزهيف تام لو هايعلا اوتسال
 هيعالبجوم نؤولا ؤرش عا ضراعلا لاوزن (ؤلطمقاكتعا ار زنلار اص ذ | ئاهتع)[بجوب
 ٌداَتيإفدوصؤم موصب هد وجو و غوولصإلل الاي لا هطرشس داو دوصفملا موصلاوه قلطم ا
 هنوكب جيو هدوبحو يعارب طرشلاد لق ناو |دنب | (قلطمر نزلا ناكول اه فاذلا ن اضمرف
 انلق وؤصلا هزعوعو الان اضمر وهالصلا هب و خ ثيحدربتلل (ضونولاف /دوصانم
 ءوصلاضب|ونبع) بجي م ناو سعت يف ": دوصنغم :دارع هلك اكتعاللاطرش ناكناز وصلا
 نيب قرفلايف طوركذاميلا يرتالا ةدوصقم :جابعوس عنف وعيزب ان اليرش نيد ن اضم
 وصلرحوم اكتعإلن | هروزنم ا هالصلاوضولا ةيطرسو ر وزدملا ناك عالل موصلا ةيطشم
 روزخألٍ احن برلا ب اجي ابر يتعمربعلا ب ابحي ناو | رة بموضول و بجوم تسيل ةالصلاو | راثمم
 هسنج نم ةبرو اودع الرسل و عرشلا يلاعتهنم ةبجاو ةبرق هسنج نمل نولي نا بج
 الصإ موصلان اكؤومازتلاومازشلافوطرشس هنارايتعابموصلاب هلا اعاوبرزنلا حام اد

 الف (هنجنم بجآواهلذ اوضولا عم هروزنم ا ةالصلا|ذكإو هجولا ا زهنم | دوصقم
 هنيبعلهرورضللةزعابزج ل وال ناضمر يف موصل) ناك او وضولل ب ا<)اهياجساناربتجي .

 لامكلا خص ورح نار رقام نسا اولا | ذه ويف الن [ضمر رذك ا لو_رؤنلابف اكتعإلل
 مخلل ادوصقم بجيل الرش هنوكم ل تولع ذا ادوصقم نولي | رب الذ هاضنم نعطرشسلا عمم
 ش ءا/موصلا تكول هنالهماسإب هذ و غب نيف اغاو أ زري دتف ل اةفصثورح حنمي نا

 رهنسلاموصب ىناككعإ!لاصن(قبل موصلا | زهاضتيف ىاكتعالاب ةرهحلا نع جري اعيجب
 نإينسي )بصر (عسيله لوقو لوا ببسلا بجو ! اما ذه اضف ناكو هفلخب م لاسصت

 قنيضر اع نافذ ثيحل اهكادع وطرش د وعل قاكتعالا | زهاضد يف دوصفلاموصلا بوجو
 دببوهنلا وو بالحب بيس الر زنلاو هو لوالب بسللابجومدومع ذل! موصلا | ذه ناكف تقول
 فاكتعالا نم حنمب ضرمهلنضرع| ذا( ثيبوعت الث يحن !وئلاباضب) بجي حن |ويلعايلرلاو
 ْ (وافتا دوصقفم موصباشؤفلاب جب ثيجلاهسالاكموصلان ود

 دعامجلاب ةالصلاولعفب هديعاطلا«لماكادالاخ 3
 رعب الا ةاشيقلاهبشمو حزن)اهبيزلا]ةمرصاقل

 ةالصلاكدعورشما ناصوأ ا عيمج اع متسم ناك ايدل اون دان ينعي
 ناب هيف ثولاو نيديعلاو تابوتكلاعكيذ ةعارجل تعرش اهي دعا جلاب اهلك اهب >وب نابوع ماب



 رص اق هنموهديازلا عبصالا رورو ةفص 2 نوكيذ | ديف ةعورشم نككملاميفال رووا رتلاد
 ثلاثوهو اضفلاهبشموه امدتصو هعاهبل وهو رمل ا 6

 : : تالا . 1 2 وعيب , 3

 : ءاضقلاةيشيروهو نولب ءاد اك عند قماح
 اهاودةماقإ نإض غلاف اهاول| ةماماامرعب ند

 « هه

 مركب نم
 .٠ ١ ؛ 1 ةنالن هدقهك 5 0 كن ل 0 5

 17 ةرلصلالوا نرد ايلاوهقحاللاو المعلا ماما يد]ت زج قمل زعتلا ًاضئلاوبشميا
 ءابحو اصرف شو ءلاوورس و | هع اره دعب جيتس | ع مامال(قلخ مان ناب ب ابلا هذ اذو هعامجلاب
 عمادالان م دمزتلا ام تاوذلاضفلا هبثيبو قولا ابل ءإ > |ولعفف جذلص مث او دغارفرعب
 اقم عاونا خت الئياصم ا نإلوغلا ةلمجو ةالسلال وز هت اذ نموجو ق وبسم ى زاب مامزلا
 هنلإلماكمامالاو كرر طإ| دافقوبسع و قحإص لروم فانصا ثالث يرئقتاو ماماود/ئ نمو

 قوبللرزلا فدعا كرت >رفنملا نالر صاق قوبسللاودزنلل ادإو ثاعورشلانمايشِلرتام
 يضيف الون ااصنم وب مؤ ءامالا ذعب انتم مزن !ادتقال ابهنالعبف درفنم منال هي قبس مذ اهكرت
 ديلع ل وذي ايضاق قوبسملا ةيمت و وهسللر بيس و ةارفلاورل عبي. ذل ور وضنب لاذ نأ
 يفانيالف مامإ/لاحرابتعايوا بجاولا طقس )نم هيد اطز اج اوضق اذ عتاف امو مالسلاوةالصلا
 م امال عمادالام زتنلا هن الم امالا غارت دعب قحاللا| زكآلو تؤول از اتعاب ايدوموخ مست
 ء ١ دالوبشي اضف ياسلحلاب لعجيمل و مامإا عم وتائال ضال اكن اكو هم ءرحا ثببح
 ايمفلاثيحباتل او صولارابتعايوعو هيلع) دال قيرعت قرض حفلا لصار ايتع ابادا/ نال
 . ؟قلاؤحالا يون نر نعي اضولاهيشم هنوكواع عب عن 21 (هاود ةماق |ن]ضرفلاف هلوفو
 ءاسورنقا |ذااجلكذو هيلع ناك اعربختي الق حالل | ضرفداهنم عروو ةالصلا مامإإيدإ نا رعب

 وا ورفلاؤ فورغملاوود| ميسحاهحنضومف يا ةماقالا يربو مامالا غار فدعب جبتتن  غمانفرف اسمب ظ
 منال جرااياريعتي حض نافدماة )ا كؤبو ءامإلا عرف دقو داعو اضوتذ ٌثرح اه قبس
 لح هنالادإإ يفر يختاغا ةينلاذ | مما )ا ةين لعد دويل تقولا دعب ضاقلا ةلزنع
 امرعب هصماخرف اييرةورصم ناك[ ذإ ذه) مو عورفلاؤ نرعام«ررفتلاضزلان ودرمغتلا

 كتقرع|) 4و اضرار ؤريختب الذ حينلا نو دب يق مويصين هرالثرعلا هغبس امدعيووبتن |
 رواسو ءروصموائسملا نوم إل ةينب ونضردر يختي ا/يقحر انها بحاسص/ وذ شف لاق نمن ١
 ةم اقل[ ىونو| (ضونف هرصملا_هزفثرحاف مامالا عارددعب هبتناغ مانؤرف اسم يرتقا
 انايبنوئي يكف هماقإلا خس يلا اتحريغهرصمل !لوهرلا ذا مست رقف همام) غارو دعب
 ثرحلا وبفحي نإ نورب ىفاك ةماقإلايون اذ !مامإلا غارذ رعب ههابتن | اذلو نئمم ا خر اع ا

 نال جراي اريختب ضف ناذ مامإلا غارجز بق ةماقا/قحاللا يوناذ ا اماو اهات هس

 تبراص عرف اذا ماقإلان ال دجود لو ماما غارمر ابنعاب تبن ارا هلعذ يف اضقلا بش
 رجس ملل لب اق ةنالصف عرفي مذ | اماو اهيلكيد اما زلكر خم ا اهيؤرث ويإ/ث يحب ةنالص
 | دنبإلي مامإلاه لصوصو الجياع ونالص نوب نا زوجي ا عبتلا هالصإ ذكمر يخم اب



 اهفادالاؤعمبتع) ههعاضقلاوبشيرمتعا او ل هسا اقبلا يفخر غاسم اب ميما | رتقاكا تبا يف
 ترس ثيحارهن او امإد |يف ةنذاح مامالا غرد رو ا اضونف (اما/ق لحق م لهرلاشدحا اذ
 ماما اذدج اهت)ذ اهم تراصفوهسلا :ريسو ةارغلاو مزل دالي نح مام (قلخي كك ونال ةنالص
 ةماقلل) يوياذ) قحاللا ناز ةاعباوجلا جر |زه نمو ثءرعلا ثودحإزبق هلاهن اذاك

 ارمؤلا وبشر ابنعإبو هضرؤريختتب نا يخبجير اردعالا ذه هقيقفحّو قف م امال غارئرعب
 الف نيعضومو هبشلاو هؤيفحت ابااعازإ بس اه ىوبف جلع هبشلا خر مفر سعت
 نيهشلابالمعلب اهيجرن سب الضرتنعم ا ركام ي) اذه ناب باوجح ايفل بؤ اماماو حيبتجرت
 رؤيفجإب ن اهبس (نهه سيل هن اب عوذدمت هيلكل اباضقلا ةهج ار اره نول او الجولف
 انوكدام جول افا ح| لب نيهبشلالامعاريغتلام دعي هبشلار الع |ف سياف لسولو هنو
 ادن |لعبل ميسفتلا نمركذ اهل ةلكّذنررقنهعاوب)ة ثالث هلو قفوللا هن احس ةللاو
 نيعوب ىلإ دقني ضخما اضقلادبشيب ءاداو ضحم | دا نيعؤب يل عسفنب فو )ا ئيشفلاب
 يقصي اه هثالثلا ءاونإ/هذه مغ نيرمسفتلاب نكع اونا ةنالث توكيذرصاقبلماك
 ريجلا ثمن وايام عاد (يعلا ف وفحيف اضيا وكن نا دابحل اكيلاقلا هم نوكباهوع يلا خنوللاةوخح
 هعملست |زللو هيلعوبصخع يزلا وصولا لح بوصغم ا نع در |دالا عاون |نم ناخب . تطعام دوجامدعب >رلاو بفصخام نيعدر اهنم ناو كافاك

 :يفحإو بجاولان يع ملست هنز/ل ماك ادار كذو رفعلا هيلع يرجي لا صولا وع يرتشملل حيسم ا
 ءرشنلار ابثعا بسحب بجاولانيعملسن نال ماك د | هيذ لسه او يفرصلال دبلن مْزلو

 يس دهرسزملا لسنلا ل بغبإئصوو ضو همزلايف ثب اذ ايهنملكذ ظ

 مارح و هو ضيفلارظ ويف سم او فرصلالدب يف ل اريشسالامزلبالبكهمزلافبجاولا ٠
 رياسو كلا ذكو يطارتلا اع ووقو مز ا ريتسإلان إل عاستلاولعربجماعانشم!مزلي البلو

 :كمم ضوبفم ا ناعدر نا/ضرغلا فالخب |ذهو اهل اثم ابىضتت ج٠ نويدلان!ن وبدلا 020
 لكؤراصنيدلا بر يلا ل اها لس امل نوبرم ا نازخل اب نيدلارايضف نعم نانمل ذي اهاماو ظ
 وىوفو تبذل |نيع ملستت نوكيال ج نيرلا اضف ناهيفن دمي الم (ّص اولاد متم انيد ظ

 هيلع عقب / ملستلاو نيرلابر ةمذيف تبثي اموها ذهول عثمان اليل .شم ملت اها
 دلو ما اسإ/ ف صرف و قرف ضرْملاو نيدلا ارض نمب نوكي الهنا دع ىدوملا سنن عزب

 ة ارب هاباو | هياضق رعب نيدلارهوول لاد) بر نانمعويسلايف هريخزلا يف اه مخ نبا هبفغتو حىلتلاف ذك ل ماكءأ د/نيرلا ةبدانو لوفعمرثم اضن ضرفلاةيدازناب 0

 ظ
 منال اضقلا دعب يرتشم ا ةمذو قاب نيدلا نال ضبق ام درب ن/نبدلا هر مزيبو عصطاقسا

 ' ١ يهتااضؤلا ع يرتشلا نمد قابئيخلانإ معو ايهنمزك ةبلاطمريفب الفاضي /هتبلاطم «رتس# ناكل ن أب يرتشمل هياكل بال , ولو اضذلاب لكذ ثم عل ابل يعول نال هب 1 . - شكا ناالاهلاجلع مد ئامو ذهلثم . ضف اهاوومزلا قبب اميحتبحاولانيعضؤب
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 هموصال اليو هن | هيلعاوعرفو هل دابط ابل بيكو نيرلاض يفي كولا نا اهيفشلا حرصو دا حا



 :ةلياتتبعلإ

 لكوملا ثومرعب وب قاول نيدلا ضبقد] ركول!ن اويل اولولا حرصو نيعلا ضخ زي كولا الخ
 ميق ناقحلاولاق ع هلدابم ا نم هيف ا ديمالع ناضلا بجوب اير ارفا هذال هنيبب ]/لبقيا
 اورظناهتفلادلواليااورظن نويلوصالاو هل دابماو وياذم ا نعموؤ ملا نيوءؤخا يدعم
 نت | ليلدبو هةجرن جنم ناك| ذا اضر الو اضئالبّدحإ/ن اوجزيل رم ةراث' لوالي
 نبه أو ءارنالاة حو مل اكولا ةروصف ادكيب اذا ةر ارو ضوبقللا يف كيرشسلا ل دام ليرشال
 وو قير حمجافويز هز دا اذا اتوهن نبرلا يف رصاقلا ادالا اماو يداهلا وناس هللاو
  هدوكل ص وثاوو ثيح نم نك | »ا وهفراهنلا نيب" خف رب و لاه ا ثيب هدر يام
  ”كالهناودايجا ب طودرلا هاذ امباق ناكن اف ضبفلا دنع زب لعبم نإ نيدلا برو
 >رلاودلوقو ح.ولتلا يف امكرتب نوبدم الع جون |ينح ديلكل ار هدوخلاي دغجاطب هرد يف
 هرزعيجن | رعب برصخلادبعلا بصأخلا>رثوهيارصافلا| دالل لادم غاؤجامدعب
 للذ ]كف هتبقرب نافعلا ىقلختفرمخلا لام قلث | نإ ذك و فرطلاو (ىسفنلا ف ناساواع
 لصا دوجوف >رفنم ا ةالص خل زنمب و هف بعو يزلا قصولالع ل6اداون الرصاق د١
 بصاخلا | ريب نيرلاب عيبلاو ادب انجل ايو يلا عفدل البال اجو لكه نإ انلقاد1
 00 ا ادب اا وو و اذ اةرةروقل فام
 ردلا حابمو| نيرل ايإلوذشم حببم احب ابلا هل لكزلو >جوب مل درلا ناك الخلا
 ناكوزلا ببسلاب ل ثق نا اد / سواق دمرت كارب يلق ناف
 ىفينح ي )رنعن فلا كب ععرب لوالالصؤلا فذ نبرلا ي عيب و ) مزلا ابم هب
 5 2 نقوالخإاب نملاركب عجحرب ين ين ازيو يلاعت هللادم

 ىتشاام بيؤعز ملال سن و ١ | رهمأ اماذإ هريكربكك
  قرصتلاول رلستازبقو سونا .جاوقلاسرعلاف

 دبع لست اهنمي ا اضفلاىبتسيزلا ا دالاوهو !دإلا ع زدإ نم هد )١ هلبف اميلع قوطعم
 هنولاما (ضولاوبشبس |داون (ؤ هارتش | امرعب اهيلإ و هسو هجوزلل ر هم واس |ذ] هرم
 هيلع بحو تح عاجالابو دال ةسصاماو خيمسنلاب هيلع بجو ام نيعملش هنالفادا
 نيعدناللرتناكسورحلا, جلد ناك ثيحو لثم ار همالا د[ نعزجلا ري عربعلاةهق
 . دلاقتتار اصف يح نيعلإ ربت ب جود كل |لربن نا ثيح ن ف اضئلاب (هيبش ونوكاماو اهل بجو ام
 ىتلالغد كل اق اهنعيلاعتوداإينض نشياعن اويلعزيلرلاو مسطاربعدر اكجوزلايلا عيابلا لكم نم
 هلال عل اقف دينلا مادازم مداوز حويل برففيضد روغت ةصربلاو مالسلاو ةالصلا هيلع
 تناو ةريربيلع دب قرضن ع لك نكآو هدلا ل وسر !بيلب|ول و ج اهيوذمربد ![!مالسلاو

 لكل از رثن رع ةب رهانل و ةقرص اهيلعوف مالسلاو ةالصلا و يلعز اقف خةرصلالكأت
 - مثياعل ةالوم ةربرب ده هرحاو ثيعلا كاكن او نيعلاقالتخا ةلرنمبببسلاالتخاب
 يف حيهذ] عولتتلا خو رص (هنوكةم وق رصلااهل ناح ازاذ ماهيب نمالمعيغ يب نم يشر
 بيسي مم اربعلاناكف مالسلإو ةالصلا يلع ينلابدصوصخم (هتمرحو حيضصتلا مابا ريع
 قرصتنب نإ حيوزلل ناكف دبججولا رزه نماضغلاب اهبشم ومس ناكمريخون اكل ربت
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 :كاد ىاتعالاكف قرسنلا عاودانمءاشام ةجوزلا)|وملست بفربعلا يف ورضسب نأ
 2 | نركل الوتساب نوعل لوبن وعيالوتسالاو هلام لكون 0
 ناكإلو تازلا ثيحنمالىولمع هنا ثيح نمومرهلا م اك يا يلا ازال

 ! رابنع) ا ربتفر اينعإلا ث يح نمت ا ذل هذه رشم اذافريرضلاككريختجال
 ظ منت ايعلازنمكولتلاي اهرابتعلا عم داذلاولا وع نيل د يسود :

 9 ريش بحوبالؤاصوإ/لدنتو هيلولمماريذب شلال ةنوكي تازوبج . همرلا و لجل

 عم (هقح نيعهنوللت بلطا ديال ونار هذول يلع كش د نماضفو
 ايناث ايام ام اذ اربع عاباذ ١ امئالخ < اكتلاوهو ملستلا بجوم ماي
 عيبل وفوز ى [ة تسلا اهز /عيبلا خاسقنإةبلط |ذاكرتشملا لا مهل تاع بج ثيبح
 تافرضن خيم[ ؟اماضو هيول يلع عرفنو حنا علب زج( ذي ققخ دل ةزاماياع
 «وزلا زعم افلا ضئولون) اح هنيعايس از ثمربعلا نوايلع عزنو ميت لازم ةيزا
 عطستل وحب حالف نيعلا و ءارااتم# ووياطرج دز كم ٌعوِجِوَرللربعلا معن
 لارعررمعلا ن اكول انجتلاب دمهلاي ا نيعلا نمزكنن ارث اهقحن الل وبفلاوعهجوزلاالو
 جوزلا لوفي ةميقل اباضفلا ن اكأذ اديذ اه دحداعل دورك نم مسملا نبك تهيزلالكميف
 حني بص خل !لوغب هزم بوصخملو مل (ياؤلااضفدكوؤ (ازمداعا ذاب صغم او ايييملاعم

 0 0 رماسش ابا
 لد نعذب 0 لئفعب )ينارتل )و موصلل

 لشبم ضمانا انتو صج فاما نارا اونا خكالث اضؤلا ن | ينعب
 قوفجث نحو اتادبلا ةرثميإ قت ًامييهو هخالث عاؤنا/تاصنل نعم يل ثموالوقعم
 ققحتهااصلاب هالصلاو عوصلاب موصلا اا ذك اعت لل قوؤجف لوتع مم انغاواشبادابعلا
 داويفعب هن االالثم هن وكلقعلا كر ديال / ل وفحمرعرتم (ضفلاءؤعمو ةروص)ئاهلا
 مىبصلا نع اؤلختع رش اهن (ذ م وصلاة دفلو فرق انتين هنددلا جك تهلك
 يلا” ملوجيتتم ن ملوقلا لع محلا هن وشو يف اولا خيشل لا: عك موصلانعمارتسملا :هلارنع
 هنيورطإي املا فبرحؤزج يف دم هثق "اليو عرهج هنو موسي نيزلإلع هن وفيطب نيزلالعو
 قالطإب هخوشماهنإو اهرهاظوعةيإلن اب لوفلإوهدعاماو ديوغيطب) ةزرق هريؤباك

 ثكئااثلا 0 رهش نم هن اعبسولوف

 لعب ضمذ) ا 4 يل هوهف |>)!جبتنبب يزلااضولا ن اينعب :ذ|عوكرلاق ريعرسبلت 0 ادبشمد لافاركف
 حسأر مامإلاعف رمد فدو لسا هارد نانا
 ا الربكي ع حانتف كلربكيةناف كاريبكتلاب زغتشاول
 هنكوعفرلان الزي عفر رع نمنكلعولرلايف

 يكل رطل دكا !



 وحجز: نامض هن هاستوتؤيؤذلا

 يلعإل[قصنلا ءاونساي )د وعفلا ق راف بو هيل غسال/ق صنلا اوتسال ورق ح م ايقلاهبثسي
 س انلاضحم ايف نأله بقتل! نم عن امريع ا: خي الي هيف ناصتفنلا نم نكت امو امهيذ ه>وجول

 فسر يانعو هعلرلا ككل ارم ر يصي عوترلاؤ ماما! لردا نمنال كجو جؤسلاهزهب
 0 دوم نعدرن (ذاهنال ع ولر لا تاريبكتل اب نايلون

 -8 يف( ةرداولاذلو ع جراف اهب بل عروسلاو | ةكافلايض اذا وذ ف ثونقلاع ,
 عا ا ناضمريف رولا نسرين
 0 ةانهتل]يذلاذ طاينحالف 1 اا برب 0
 يعم لوغ ريضركذن اكولو موصلإٍ عاس ايف هالصلاي ةيرفلا ةبجو | ماوه لاوس باوج
 (ىصلاو صنلانإلاب سايفلا قيطبركو نإ عنبجباوجالصاحو سايفلا طرش نار وعل س ايقلاذ اجامل
 ناكل يل انو نيرلا داع اهنال عازب ةيدب ةدابع موصلاك ةالصلاو :ل ابالولعم نولين المهتتكب
 !أط امتحا|رفلاب |:لقف ىرخت ا اذ !اهتحالا و يدق ل وز/لامتحال لذ الولعم نوكأ الجو
 ثراولا دف لاق امان!( يباعتودلاءاشنا هيج هالصلا ارف يف يلاعتوللا دجرريكلاة اذلو س ينل ب
 ملوتبرهجلا ة لع ناريرئلا هذ يف رزهولعدروا نككيلاعننونلاو اسناوي زك م وصلا هرماريغب ثروم ا نع

 لب انرتعزصلا )سف نم نكي ناو هيلعلا ل يلد تشل الع حلا بنر نال قصوصنم ون قيطب ياخ
 بوو ناو اههرمسمت يف ىالخلا نميضم ام زجاحلا يف (عطو (صن تسيل هيإناب بيعاو هراشإلا
 ظ .,  نيريسفتلارحا ىلع عامل بنوك هبرئلا

 .. يوكو ير ير عملا بضلا تنافذإ ىمقلاب قرض امكاذو
 اهنا دراهمإبا تّنافذإىرضضالا ةمفب قرص اكوهزم انحالا ةالصلل ٌدرفلا بوبحو نإ ينعي
 ىوهلدؤل اخضنيعلابقرصتنلاويلاملا تاد اعلا لصالاو هذسلاو ب اًمككاب ةيرق تبث هيل ام ةجابع
 - ةلازاب ماعطلل ابيسطت مدلا ةؤارايلادحالا ف لفن نيعلاب فرصتنلا نإ بوح الرتب سفنلا |
 خف اينضمزفامرلالا دبكة هقارالابف ماذ الاو ب شذلا ءاسو) نموقؤسلا امويلعز فش ام
 ويصل ذنتوكب نازمج هن |اريفقلا وفعلا دي وتسمو مار كلة داعوهاميبيطأل ىلا دنهل

 قرصنلازاريرقنم لو نونظل/زيلعتلابل عب تقولاؤفرصتلا عمر ابتعا,غ نمالصأ هقارالار
 (نبجو)و |صالاب تقولادعب انل ع و ويسضتلاب> أولا صنلمايؤلر خلا مايا ف همئلا وأ نيعل اد
 كش نيعب لو | دنيحم ا ككل هتسا نا ههؤل ايوا هيساتتلل تنبع يلا خاشلا نيحب قدصتلا
 هانعماوخب )يؤ س ارقل ايل معالإ ةسمل اب اذخاو تادابعلايف اطايتح) عورفلا فروكذم ا ارصفتلاياع
 .لغبي م مب علل عف وودتلاص | ةهجزقحل (/هنال ديصتتنلا /لغتنب لئانلاماعلااجاذإو
 قرضا يس و ؤارالي ا فرضنا اشلا ]غنم مرلب الو هفارؤ[لصإلا وكب ن إل اماجاب ياوشلاب
 ىلع ئعصنف) اهاوقدضنلا]اتحا اب عنم الفدف ايضلا ضر اعب نام جال نلارك5 نالويلكلاب
 "اعين قرصنلاىلطااغاو ل ثمدمئلاو زصإت ةن )يول قيرطلاب نيعلاب قرصتلا ناو مؤلاركك

 فالخاعرزنو ا هيحضالا ةينب ارشلا نم دبالريقفلا يف هناريعربؤنلاو ينخلا هتلر انلايفال
 لاح عر انما امرسعق نم ههنا بق دعت اومزلب لو ملو هرملامابا دنت او )ذ | هناخيخغل |
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 فالتإليرل لام ا, ضفلاو اطال ن اضلا | زك جم
 يآ بصغلاب ابؤ لثلاناهطهدعاوبا نم يا دآرعلا قوفحي اضئلا عاورا ن اببي عورتس

 ليكم ا رعووذ ماي عمو ةروصهلز ثم هن لل ماكو لوؤعمز ثم و عيب ثم اب ببوصخلل ناهد
 مطن اك هسنج قالك طارةماواذملا نمو رمق لكذا رع اموبهراؤشايدرعلاونوزوللاو

 س الا نمياوالاكررضونعرحبت يف يذلا نو زوم او تبزلاب طولخم ا عربيشلاو ريشا
 رص ااقاضو ذهنيا حبر اشاو ههّقلاب بوصغم ان امض اضي |وعاون |نم م سليؤلا وركد يك
 لماولا نعرجتلا رنعالا رص افلا بحكي لذ هروصالط فنين مز ثم هن لل وذع مشع ناكن او
 بوصغخلم ا ناكوا نويبلا ف دحون او قوسلا يف رجويالن ابيلثما هل ثم ا عطقن ١ )ذا لكذ و
 يلشملا يف همؤلاوبةلعربجالف ينعم يقم زجتاناؤروروصلاو قسلا نالها زثسإم
 يلعاذهو بوطخ/ | نيعدوبجحو عمم ىلازخملالوبتولعر يجي, اهكلماكلا | ةملا دوبجو عم
 هيلع يففوهفلابوا قباسلاوهوز نم اب بوّصخم ان ارض اهنمو ول وف نمر اذم ا ام)اونم
 رينتلادوع حمم هذي خناب درو بش ن اكل ههيقلابو )لوف نعؤب اس اوعو هل ور خاول هنا
 يليفف داركاووزنم ابز اهطلاارضؤت ريفي لاذ هيعونبلوفعم دع اضقلا شي اوهدو هل ونيف

 ةمفلاو/لتطاوههنو ماعم ا نايع)/يفيلصإلب صوم ا ناروهمج ا بهذم نا هيسن |)اويحوت ٠
 ن ايعإلان عاربالان عمن بعلام ايف عم ناضل نعاربإ/ عصي )ذل ومن ئملخنيعلادر ناو
 رىقلاناضلالعإنم اب ناوضلا قبس ا عينبم عير الان مهرعب يق الآن ابريخش اوزد اجرب
 ويسمي الانوكبالقباسلا نا اضي )اهههيجون فل يقونيعلا درياعر اشعال ايهقبسوعا
 قوبسم ا ضتفب قب اسلا ناب ريب د نرإو ةهقلابواهلوق دعب هركك ول ام نزذب ركب مو
 هرخاول هن /ي عر ابنعإايف قب اسلا وهو ناسنإلان اوربا عاؤب | نمإ حزب ) نلقو لاق رلاكلا

 ىصخم ان اطاهنمو هرارعلالولدم ناروهظلومؤفل ا,نامضلإؤعا زف لالا ىضلا عجرل
 يلاعت هدل|نوفحو يرحجيالرصاةلاوزم الا يلا (ضؤلا عفت | ةهوميقل اب هناهنجو للفم ا
 ه الصلال ص/ومزلا يف تباذلا نالرصاف >ارغنال ولانه عاسلاب تياوفتااضتلاقينإ

 ىكزكيا 2انامضلاززك د لوفو حدلتلا يف امر ما دعامملا ناربغز ماك | ,هنمزكفدع( يف وصوم
 نولي ل املابئارطالا»_:دنلناهصنالاليزلا ةلاحؤ يازامل اب_.ذذلاو فارطإلان امض اضؤلا عاودا نم
 رياتعاضقلل لاما زهور انهاوحر اش ضعبر لح اهم ويفتلا ١ جانحي الذ اطل ةلاحوؤ ال
 قال عصنلابلام اب اههنامضت كولملاطاو لكاموهذ |لاطاو يدالا نيد ولذ امهازقحنالا:/لوفحم
 ليتل و رسشيالا زف صاصقلاو هو يعمو ةروص) و فعمل ا )ذهب /لاقحا رنع_ببج الف سايفلا
 ةنمصاصفلالاماح) مدعرنعلا/) غرش اغاو عفاشلل (ؤ]لخويرلاوص اضؤلا نيب متلاف
 يدر علا . لاق هيفنتلا يفر ذك و يلكل ابر دهن نابل وتقم العو دسفن ملستن ن ابلت اقلايلع
 بويلابانلقز تقلا وه واهراتخا|ذ|هيردلا عف>يعالن اولاربج مرعب ارزق نام نخود

 . الهلا نعوسفنلاصيلخت هيلعارداؤ ناكثيحذن اب دديلع
 د 3 ع رع

 ْ ّىيسملا عفدب نا (كناكر [مح/وبف مح
 ةلاهجزمن افونيع غر ربع ىلع لحب ةدزتا ذا(ركوهو | 0 2

 ملستف عيملا الخ عاكنل اة كم اسم عيب امن تف ةبادو بوكس نجلا يفالوصولا

 هلطاقمجلب ١



 حهقلا يار كيم نككمعا ةقشحاضت وادا طسوربع
 نيبعنن الو 1 الا دز بجوارك ة قيقح ا ضق متم لش اصإلا ةهجئم

 سنجل ءولعمربعلاو اهنعقاخرمعلا 0- حجري الصأ نهؤلا ترامصو مىقش الأ
 بج قاثلايارظنلابو ةنيعب | ا مم يارظنل ابف صولا لوهج

 : 0 داجوزلاة ضن د ا
 اكل ويفلاوع
 0 امال اقا> 717 0

 رمز قياملتق ا رعزجر ديزجحر عطقا ذر امي .روؤيبجوبا دعا م 76 ا هر يس اع
 000 او !فالخب يعمو ةروم)ماعل/ ل ثملا هن ]لتقلاو عطل نيلعفلا الكجولا نإ
 رصانقلاؤع اصنقا/يوللز اهوار كة فحاؤيتسا نمياولا عنمي لاذ لله )يا هّياد| يف ينعم

 انينساكضعبلاطاقسهلف اوكا قيد هلذا مكانا ماي نعاخ؛ اع ظ
 قعيلوالا و هللا مؤكر نئينح انا روحو قسودو باو لاخيعب هافلاخو هبق ابارباو نيدلاهرضعب

 ردقلا أ 7 7 ل بحومي هيج دبر | ىذا | د اقرسد ءهن) نيب |ذ١ ائغاون
 لضوبا ال لعفلا هرج روصلا ةبح نم اما يحمل ا ثيحزم زه نادل ]وهلا ةيارسلا ةلرننع
 صاصنق لن !ت ابرضل 0 بجامعاو ١ ءازجرهامفغإولا و و ازا ناره
 0 ا لوالن اكن افولبقو | كربلا رعب نوكي نا اما تقلا ن )دعو لع مشل هزه هب
 افنان انج امن لاك اطخرخإاو رع اجرحاوا نيثاطخوا نير د حاو ص خت نمو | نيصخش

 لكزكف اطخ حتحإاو اريعأشرحا ناكرككر ارخاصخخن نموا هنت ركذ نيزتفل اوياثلاناكناو
 نيريماناكناو قاذت لب هدحاو خي انج اريد دحاو صنع نم نيب ا ظخان اك ذا اماو ناب ادجاوه
 مدقت نإبب دوصقملا نام انما اد اىعبت م ب يحس كوم نإ
 !بنك يل بصفؤتلاو اايجا لما ا ذم ا
 عيش هناضافدإ ا

 هناي وباتت ذالك نرش كباساوكز هنا ارهاب
 اا :بعلا ذا يضاقلااضفو هموصقلا(وب وتهفي لب بصخلام وب هتمقب نهتي)ومهلاب
 لافت بصغلا موي نمت بتعت قسوروب] لاخو هعينجي ارنعإ ذهومب قتل اخ /لماعلا
 را ا هديا ارتسزلاع قتلا د ااه هد|ق سوني لل عاطل مونرج
 ا الح م تسر لعل اوه بح 11 ١
 0 ول اذلو ع لا ا وجيش جب سلا د هاه ر بتعتف

 57 0 درنع هنمت ربت: دجوال بسلا سهم! باطما ها امك
 درحم يبصخلا وبر مقلاو دمقلار ايتع) ب ؤحو يف 0



 هب |رهلا بحاصإ و فو ةاجاؤلا فاحدبر حس ا كب سلا >وحو تقو هنوككرس م
 >ر نعزججلادوحوو ببسلا دوجوت قو هبوكا كة رنعهنهفربتعتت داوقو دجو ايس

 بصغر تح صلخ# نيعلا درو يلصإ[ ب جوه او هفلانالوقب نم دنعاميس نظامك بحل
 ةبلاط غلواطتمن امزببصخلاثورحدحب تكله يتح نيعلادر نعزجمب /يرمقلا
 , . ,قاؤت الاب بصخلا موي ةهْقلابجاولا ناك كاما

 ىبل د ىو ليس صيبالاوللثم لقحي ال رتل اضفالو
 ول اذجياع عرذ مغ تراينلانع لوطن صنب الايد ل يزعم شمل رسل امنا ينج

 ٠١ عقاوصاصقلاف نامغلا!و عد انملانهطت صعب ان
 لام اب نهضت ال ةرارلانكسو|هبارلا بلدو /ربعلا مركعتسب ناب بصخلاب جف ان ١ نمتاليا
 لاما نعبر (هنس ل ا الون ال عاج! اباضيا عف اذه اب نهضت ال( يل اعت هئلا هجر جئاشلل (و كلخ ان رنع
 (قب الو اقبال زارحإ الوز ارحا الب موعتال ذ | وهوذتمرغ اهب /يعمالو هالو و ةروص
 جف انه امامنيعلاءاببفل هر اجإل كرف حل ابى فتلا خؤص اهل تبث (خ او همرصتالا ضارعالل
 لعجال ورجل كراد حفانمكرجآ ل اقول ّتحاهيود نيعلاو ا رفعلا ناضب | زل و هجاحل !ةرورشل
 . ريزعنلابترتل ارجلا نعايلاجسيلن اورعلا نامضو دوفحلا يفاهم وعن ٍلعاس ايف بصخلا 4 هسوؤشم
 اهبخوفاضالل او حبصغام عفانم بصاغلا نهتياووبارهلا بحس اقومعلا يف غ)اوايندلاق
 نايعإل ناز اهن ابانبعزمزتع اهنكسماهلطعا ذا اب نيصدما ق قرفاو ل ثئار عل
 دل صاز صالانم ان ركذاملعإ امنلا موزالع عرفتس نيرب دتعتتلا الكولعا عن ضمرع نإ يي حرصومف
 ناو فالتإلابريففالتإلاب نمت اهئ انما انلقو هلوق دنعر انم اجار تس نمل اق نم عضوتلا يف
 بصنع يف ينالوا نال (هلزكتنسنالو ةرم هر بغنيع وس ناكب صغلا ةروصي انبات قالخلان اك
 ال اهناف وصخلارياوز يف فالتخالاوع انيزب قب اسلاوع) م اهلل ثم ا ن |رلعازب ىسيل عخانملا
 تازثإءدنعو هلطبم اربلا تابثاو هفحربلا ةلازاان ربع ب صغلا نا( هل (ؤالخان ردع ن متت
 ذب اسلم اك نوكيعاعرؤتم سيل اهرعب امو ىلع لا هذهناوكذدجب لاذ غاطبتف هلطبمادبلا
 هيارهلا نع تحمس ىرصخرتف هرصاقلاو ا هلماكلاولث (هكارقعي ناورعلاناض نا لب
 رج ءاوسلم /ارنم ا قبس ع يرفتلا) عب ال ضاع نيهجولا عدل اهم ا (ؤتن الع خبر فتلا نم
 عيدرف نمركد ناب مالسإ ار لوصا جارشب حرص عن ارخاو ه هب حرص (مبصخلا و /فالثالاب
 بصعي ىونفلا نااعريغو هيزازبلايفو وادب ارهلاف نلكبوصخم اري اوز يف فالخإلا
 ناوعازهامكو م نب/ل اق ناهضلابرالخنسالل  رعمناكأمو مينبلا لامو ققولا عنانم
 : هلوف_رورعماعر اهلاو مامإ]نعوباور هيث

 دوم ؛ : غ 3 ا 1 : رب نم و // رحب 0

 هل نم خي ماصقلاوب نواس نادم مليت يذلا دبنلا ف عقاودل خب قاحتم
 قالغلعاطغلاو تبناو ملال سيلز الل نام هل |قحب زب وعوصاصفلا ذيتسا نالصاصتلا
 ابؤتسئاصوم ايو لاريظيلتقنافدجز ازبلا يو هيلكل ابر رهل)نعمرلاةن ايص ةرورضس ايفلا
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 تبتيالهولادفرصور مالي دا ملتقن اذ ]ر هاظر مإلن اك ذر ذهت (قلا يلع ناضالو
 . هاثوهش نإنامضإ/ عب نامضالو هلوفو نهرس ( نال تاقلا نهصرققو ونيبلاب ًالارملا
 [مهت >اهشسم اول  امنيبملث ام الذ (ههنداهتس نعاعجر ع لوحرلا رعب دق الط يلع
 لثملا همنا وضيولاعت وللا همحر يجف اشلااقواكينس ن انهتبالف لام او حاكنلا لكم نم
 ادهش اذااىأل اوز نولي اذكت اوبن هيلع اموؤتمنوكيف يزلاو كلام اب تبت حاكذلا لكم نال
 ر اهظالوضبلاو هانت وبنلا ةلاح مووت ا نا انل و ههقلا ن انمديبايهن اذاحجر عقتعلاب
 حتمزرصخ لشن | نوكل سوخنلا خول نا حمورطخإعبالذ از اجيضكمتي اليل هرطخ
 عضيلا د ع/كوإ ملل عوفتلاو متوتر ستع فولو ضوعإبو حوهش الب قالطل ابهلاطب ص اذلو
 ال اهلاغلا هم ناكذهبشب ةارم ا ثيطوول اذلو اليتسالاو (فيتس)لا ةيالوينعا لكأ 1
 حتنب ) علاخاذاهدارعرت الإ لكل )نم عورذلا رنع «وقتلا لح عضبلالعجيملو توزلل
 «وقتما ولا سيلا الباقمهبول ل املا هيلع مزليالو قالطلا عّقو اهل املع هريغصلا
 وهامعلباقمهنإل لاما مزلو جت دلاهر بغصلاو نب | عوزول و جوز ا ةلاح عضبلا وهو
 فالئار ابنعابإ/ة بف نامضلا ن افريخلا لام قالت | الخ | ذهو لكم ا ىف لوخرلا نع موقتنم

060000000010000 
 وصنل) الا[ ماهرسم اولانملا همام رمق 21 وزدلا ةلاحعضبلا وقت إذ لوخدلا ]بف
 طلب طم ما وخل كرت سيال تطول كاف لان
 هليفسكلارلعلا اوعنمويلاهقرفلا خذ اضاب هيف جوزلا نبا ]بقت هللاب ذايعل | ووترثناب
 قصخلا ئم طوغسلاى رثمولعن اكاه2و لا نيمزلعهت داهشب اوراكفقضملايف زرعت نإ
 عيعلان احبشنلاو عوجرلا دنع اونمعف نيبص اغل] ةلازنم !زداكف دنع هدب لورصق ةناكف

 هينشلإ رست ئسح ئصو نه  ةدروماللل دبالو نإ و
 رفض رع. ( مسف جنم ناو هنيعل  امإ وهو ملكارمأل اف

 3 رضوي روماه | نولي ناربإ/ي عب محلا فصو نم عر الالب نم بر وماهللربإلي)
 رعلصلل :(ءالا,مابالف متحف لماكلا هوه ناشلا وهو رمال ن الوبتشي]لكدرسو نسعلا
 ناسحإإو لزعل يرمي هللا نا وناصششاقو |. فل ابرماب /منلا نإ يلادعنمللا لاق ثوروم ملل

 4 .٠ نايعّسواناياقعامجاهاهسبقو ايشالانسحؤ اوعلتخا رق ورلتملا واشمفلانعهتب و يتزايد ءانناو

 ةفصو لاهلا ةؤسصوعم لو خلاو حز لاكدرذ نيو عيطلا الب امعمب [مهيففالخلارسيلو
 قلته يشلا نرسم الخال ب ايلفع كييتحا من 506 هلو ععلاكن اصنغنل
 ةيصعل اوهعاطت اكل خب اقعلاو الجاعمزلا قلعتمديولو الح باوثل و الجاع حدم ا
 لقعلالجيتحدتاؤص نم ةؤصل اول حفلا ئاذل اسيل قلاو نسحلا نإ لا يرعشإ| بهزذذ
 هيفولر اينخإ]يرارطضإر بعلا ر<ؤ ناو يقلاو نسعلاهب ام وخل عانب هحعقو | هذستكب
 حفلا و نسحل اذ هيؤلعافللر اينخا )اميلع باقعلاو | باونلا قات به )لقحلاو
 حبقلاو نسعلان ايحوموهنلاورمالاف دزعارهنمو | هب ارومامزعفلا نو[ يع ناتبثياما
 رلزعلإ (ننج/ ضب رهو لكذ نعن اشكي هنلاورمالا ناو دن ذ يف (هينفو (نسجحفلل ن) ف
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 نافرجيول ةؤصلو ا عفلا تزل ناذ وكيدحبت ىو دابحلال احا ضعب نسحنا فاول زعم او
 حتقو عفانلاق رصلان سك و فحلاب كردي برض نيبرضوع ماكحإلان زاولافواضيإ) قعلاب
 جيدو ناضمر نمريخإامويلا موصزسح لوقنم ا حمسلاب الا لردب )برنصو_راضلا بزككا
 اني ميتقوا نسح ولج ىنب (مهنماكصاصتنخا الول هن)(ازهع ياثلا عي ثول ول[ نسكب دررام عرشلان كك انلا ع نتد لون سح لرب فتسي / لقعلا ن اف لاوثس نم لوإلعوبلا وص
 هللا ماككازيلعت ىلا اوبهد هذ اف اضيا(هئفلار ايتخاوه|ذهو ملحرم)ا نال عشلاهن درو
 ىلاروماما لو شوو هل :لعصم كاكا لاو عقاولاوف بايو ا تن اكو عاصم ا ةباعرب لات
 الةناو ملوفعب حتذر عم هيلكب جول الوسر هدلا ثعبي مول مامإل نعل قنو يددرتالطايتخا رهو هوعرلا غولبو هثعبلا لبق ماكحا/ضعب قلعتب اوحرصّوحون اوصودللاب ن املاك سثلاو طوؤسلا | ةبالام هنبعل نسا نم نا اولاة رلكؤك بلا و هريكيو هذبجل نسح
 مخلب إلو غلب نم نا مج نيالقنو ضرالاو تاومسلا قلخنم يريام وذل اخ هج ابدحا لردع
 نالا >و يرعشإلا زنع ميقلاو نسعلل نانبثمرهنلاو رمال رازلا يف راج وكلا رتعاو هوعد
 كامرقلل ترن ةطساوب هبجودو لحل دأب رقعلا نإ ينعم ديلوتلا ق يرطب مقلاو نسح اب
 ناني عتمين | عسون رول ةيف مهل انت فلاخو وامس ويل كاصإ ل حفلا بورجو نم معلول وقيام اماو ذخاصحما/ن) جنتي. الون )وعم ةداع هللا قلخب نولي جيعتلظنلا بيقع] علا لوصمح ان دعو يرارلا رميا ث.>اوحلل ضعب دانتس )نم عرعر رذت (مولع
 لاق اه ريعدو دصاحللو تادابعلاف قالخلا نار انما ءارش نملاق نم هوك ر افلام قساؤلا عارخاودعافشلا لوبتك هت منعهرورصالو ) هرووص عانتم ب لقعلا كج ثيحب' . اهسضن يفوتكم الاحن ][ضعبنوريز هدد ا ويف ق اللا بق هدوجو مدعو هن احبس ةيلع عصالا بوواماو باقعلاوب اولا وعم مقلاو نسحم او مالكلا ذا هييذ نتك («نرسيلف يش هيلع ببك
 لا وهو هلوقد استر قف جيبق وكرر نسح ولعت مل قعلاب يلاغت مدل اي كبجاو حاص)] نال لقنحل اوع عقلاو نسحم ا ماعلا هل نتحمل رنعويعرش اه صيفى لاعذإلا:سح «ردش ا رنه
 وكي نإام| نسل جدر وم املا نإ سعب ىونسفت يف عرش (:سخ نوي نر دب) جيروم نا نمي ال
 رسعو ,_.قث نعل نسكن اعوب نسحلا ةؤصو هدر وماما نا ايجرو جيضونلاو ينخم ا فام يلع مينقتلا| صاجوم بحر الار ومإلنعرظدلا علد عم نسحون + دنا ينعم ةناذل يادنيحلانسح
 لوالبرضلا يب اراشادفو هدس راف برض |ةنالنواعنيعونلانيدح ا لرومكيحل
 لل ل .ف هزه ن إو هلوكب لوإلا عورلانم

 (ينفونمن )و رهك ناكهرضب ل رينول ذ مذ اؤصو يلاعنددلاب قيرصتل اكافصو الوالصا !/ارب | وقس ياتو ونجا مابي خلت هنبحل انسح وكب اهو ليلا عونلا نا ينجب نمد ه ىحي اوه نسحب يش جيبلت هن ١ فقح ال متل زبالع قضايا( لمالك قيفشلاو طوقسلا ل باقو قياس 2314



 نونج اه ريثكرازعاباؤصوو الص | طيوقسلابقت (هناذ ةالصلال ثمطوغسلا)ب از
  دورككلا تافزوالايف ةالصلاكالصا ال اذسو وقس يقو ساافنلاو ضيخلو اناا
 نسحيايش هباش هنالدب اوه مزعج ١و هنبعل نسح اب قعاموهام ثلاثلا سفلاو
 ةوكرلاو < اهزكذو ةيمسف نع سفلا اذه ةجر د طاطا دربعامن او هزنكيف نماكينعمل
 لفك اف لاك طوس )يزلاقيرصتلا يو هاج ا نسشلات اجر دولع) نا مابصلاو
 اين لعارزرذ1/ن1]/ نيب اهاضياهلطوقسلهزلصلاو هارلإا قل احرتفسيمنل) ر) فالك طوتسلا
 1 با داس عج ناد ونبانارو تسلم نايل همومنا السلا ع
 |[: صين ار اعف عاوفهسب نم ةدابعو جنفلر كشو يرابلل هظنعت اهنالف ةالصلا اما ورهاطن
 هرلصل اع (هسفن ين نسح (هن 0 مم نع (هيبن منميعل
 ٍنيسحاريفر م)/بيلصإ) حوصغم ا ناطنم تسيلو هريغلن سحوه يذلا يسغلاوبشتت اهناالا
 قيفككم خلل نصل تهبش) ن إو اهسذن يف ةنسح هزهو ةالصلل وضولاكر يختل لاذ و هاما ءريخل
 لكراصو مرعلا لحق هن اكيفحر شلال كذ نسحير ابتعا المنا ]او غلابانسحن اكناو اهنمالكن )لك
 ن الزكذو وسو ينعم نسل يبق نمر ابتعللا | ذهبر اصو حارم) ةطس) و الب نسةن اماهننم
 سفقيلابر ارضا موصلاوريففلا ةجاح عفدنسحةطسإوب نس اغاو لاك صيقن ةاكؤلا
 نارسإلارعاىرع| يه ونلا ىضنلا هك نسحةطساإوب نسحي (غاو جنل) نماهل مدنا ابا اعاهل عنمو
 ةرابزو ةمورمتح مإيلا هؤاسم ا عطق جاو تاوهشلا عابتاو تايهنم اب اكتر | نعاهل | ربحز
 ا ب اسولاهزهنككق يرخءلاتيبلاةرايز ةطساوب نسحي امناو هر الل فسلااهل
 هذلا وهو هالومزهجنم ناسحإ/ى حسب (/ر يفلا نا يثيحنم معلا حف تراصو
 هنالابتويبلارباسكت يبون ]حسفتل عظعتلاو هر ايزلا سالت ببلأو دابعلا ة هجنمإم

 يص علل اهن الا رشلل و ريخأ/ ]حور طغلا حب تن اكن ]وس سغقنلاويباعت هدلا م ليعتب ل
 خل زنمبي ص اعم اؤعدلو بج اهناكف اهل يبجرما ةلزنع اهن اعيتجايم/ تاوهتسلا لان بف)
 ىلا ليشا در جزعرجا ماليا ذلواهرهف نسحب ]يعمل ا )زهير ظنلابف قارحاللعرازلا
 اهاوه ةعباتتع الهلا نمزارتحاللاعرهم بجو امئاو ميلا موي هنكلاسي الو تاوهشلا
 ر اينعالا ةحرد نعرف تلارهثو ت يبلا ةرابزو هج اعل عفد نسحب ؤ سو يلاغيل ةعاطا
 ةصلاكؤصلاخةدابعو وطس]و ريعزم حسفن نينعل انسح#لو موصلاو ةاكزلا نؤلوراصو
 قا اهناباطباسولاهؤعرابتعا مدجرلعنءمهنمو حيلتلاي ير (ةؤتلادمالعلا و ؤقحازت

 . طفسو هالصلاك سفن دصلاخ ة»ابعهللإل) وذاضمدن اهف ربحللر ابتخ)الب يلاعتللا
 ظ ب ال ا لي اسولابدبر )ن )واب >روربعلارابتعا
 اك نسمح: روكي ام ةطساولاو (هبىنسحالف هوهشلاو دجاعلا سفن اهب ديراناو ةير اين

 داق أي ار هلص(ىل | ةخبهلا نإةرورضر أر طضإلا ةهجورايتخلاةهجاهيفوطسإ ولك زر تاينخلا]عذلان هلص(ءلا ةخبهلا نإةرو ضرا طضإل ما ذإ هويغلنسح ا بجو ]نزلي هن اب>رر لوهجيمل,هقلاو عفرلار رص ليو هنسجا جز
 ةاكزلاو لوهجطإر رصم ار ابتعاو هالحمسونلا يكن وتو هللا ةدكالعإ ةهجديف ذإ للشمد اه دلاس

 تضيق ف ١



 هه

 مسقتلا|صاحو حيوولتلا نعمانلقناعستيرضاؤت البو عمن نساهم عيضوتلاوينغم ا
 نعجن م هنموابو) طوفسلا طبقي نا امان ا

 ١ رهاظلا' فالخوو رانم ا ةرابع هيلعلتو قلطللا نسل نمامسو هيغل و هذيعل نعل ايش
 | 2000 ”تاجالنالاانتجاضعب بهذازات هنو داطوفسااق نولي نيككقيدصتلاك: اهل! نمانكر / رارقالناكأذا تلق ن اف هد قيلكتلا طوقس لوف دبر وماما يف دمرع و ليوقسلا ل يبو نمدارم او

 ظ

 رصزم ناؤحاين حلا ماكحا ارجالط رش وجإب جل اطرتس الو وذم انك, ىسيلرارفإ ناو قيرضتل اوه
 قنانلان )اايندلاماكحإ و نمومرعرنلارنعازمومناكه نمو: كد عمون اسلب فيو هبلقب
 رازفإان ا ف جضعب_ره ذو هدلا رنعارذاكاينرلا ماكح ف انمومن اكن اسللابر ارقألا ةنمدجو اد
 ,نبي جلطي . ثز الا نامإ/نماءزحةداهشلا ة كن وكلعولارلا صوصنلارهاولظب اكن ناع) نمزج
 ”مدالا نيو . مح وباؤتن |يتنيالاهيتللربارلا كرا ينعمو دياز نكرر ار فلاوولص| نيرقيرضنلا
 مهرب  عرتلا,ابنعابسحب ايفا بكرم ا حن اكيفتن نا يزلا نجا دبازلا نلرلا ين حم يثلالكذ
 - 2 نير ريلاو تالا نلعتو ةايعل نم بكرم لح دي اوتن اي فتنين اسس لا نم ءزج سارلاك
 ,يعيللا ة بي اش ولا ءزحر ار فالاناكف ديلا تاوف رع اهحبتي امو ةايفلاقبل لكن كنسبل
 جشم عنكم خمرارف)/ل ران نوكي الح هيشزهل ةهجربتعتر ابتخإلاة لاجؤف ورتزجلاو
 و قرصنمنامياب اير نحديعبتلا ةهجربتعتر ارطضإلا ة لاح و و اعنونلا نع انموم
 قمنا ن الخبز بوفسلا باق دناو هينكرلاف قيوصنلا نو درارقإانارهظفرارف )[نم نكتب
 وك د ءاروٌرماوهوا قطنل |ي_روصنل 4 و ميلا معلا سف يزل /قيرصتلاو هزه ؤبرصتل 1
 عوقول لوقو ناعذاءلص اح ناو اذيس نبا دب رص اماعلو للاي از اتفتلاهمالعلاق فحم
 هردك نولي لسولر افك[ ضعبل هلوصحن او حو يلين ا قررصتتلل ار ياغمدلعج ناو خبسنلا
 رفكي رقم لا نيفرصم ا نمر يثكو ناعذإلر اهظا نع هرابكتسا و ناسللاب هدوح:رابتعأب
 ملونمنمون )عم هدرمإا عصا اور ابكتسإل/ت امالعي در اكن إل/ت ارام|نمونعر وصب الي

 يرصوعو را والو عملا رهْس ار اينعان>!ر ايتخإ/ ل اعنا ن ود رلعلا نم عود جنالقيلكأ ٠
 حث ا لاقيامونيؤيلكلال لت ]يصل كولا لاجتساو عناوم ا عفرو تامرتم ا بيترتوهوغلا
 هبسنب ناريكنم جود قلا يف عقوول حار ايتخار بخط !ق دصلا ةبسف رهير اينخارم |
 00 جولتلا يف وففحر زكقليزلا قيرصتلا وهو هل ناعذإلاو وك |وزفالالكتنلا لا قرسلا ةبسن نمهفبا/ن اسللا ا عذ نعرظنل اانعطقا ذا اذإ هيغف اقيدصن نيب ]رايتخا هيلا

 0 امزجدارلا مغلارصك نإ .. ماو كيغلواجاك
 . 2 ظدإد 0 يدان االصاحنوئباوا رحل اكوناوةلعفب. ْ

 هريغلو | هلوفو قيساكه ريغل نسحامي حي خث )اله نبعل نس ايهم هاب زيثمت جاكهلوف
 - يلار ظنلاب الونسحنوكين انعم ءريغلادسح هدر وم ام ا نوكيو! عب هنسعل هلو يلع طع
 هدر و ماهلاب نايتاهن | ثيح نم ديل انسح نوكين ايف انياوعو هن ذ نع راخرما/لب هت | ذ
 طوضولاكوحاو ينس يف هريغلو هنيعل نسس لا عاخج| حفشي.أل |ولاؤ |ذهنعو هدروهام هب ثيحنم

 هنولكرابتعاب هريغلو لاثتمالوصفب در ومام اب نايت اهنا ثيحنم ةناذلنسحيونملا ٠
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 هريخلا:سحنوكيام ناينعب كآلصحي نااماذ هلوذو عيطوتلايف دمامتو هالصالاطرشس
 هنسحت سبل اهنا دورا ةماق اك لحفب ىداتي ناب هل وصخ يغلا كد لصح< نآاه)
 يدابب_ وهو يصاعم | نعرجنزلانعاريغلا ةطسإوب تنسحامناو بيذعت اهنالاهسفني
 ةالصلازيلعلاىنقردامعلاانفاوداابلابب ردو ن الد سصجرسيل هن اذ داهج اكو اهتماقاب
 يلاعئودلا خراكء ١ عالنسحاغاو برلا نايم ده نم نوعلمو برلا ناينب يم دل مالسلاو
 يداتب او هلوصكر يغلال كد صجب الن ١اماو داهجلا ةماؤ ابي داب لكذدو هبارعا ثبكو
 ىعسلاكو رذعقب يد اند اليشو ةلاصلل نسحا او دير بن نسف يت هن اذ وضول اع لعفب
 لعافللبانو لوهبملل ءانبل ب يدا حلوقف هب يدانن لو اهلج الن سحاما ةحبجلا يلا ةبسنلاب
 هوهلرصورلار وهاهان/ق بير لو ريغلا |عجار ريض نوكيعساو هير وهام ايلا عجار ريض
 فلانوداضبا جراخلل ي نارب اعْنمي الا سف ايف (هناربغ موهفملا ق ن ,ارياختنمريخلاىك*و

 اخت ءاورلاو قسلاكا مهن راما هلا للعا برضلاو نقلا ذا تراذل ايفر ياغن الذا لوألا
 المنال ةاكلاو وصل [سكعلاب ]عجم هسفنل نسح اب (هيبجإ و إينفلان األ اج اخالا وفم
 يلاعت هلاك :ازاتفتلاهمالعلادةقح اخ ناك[ يمرعلا حف اهلعجو واط ساولاعافتر الدو
 ربعل,اينخالإب ناكل لوهجلار رصمالعال از عجولوربعلار ايتخاب مدنا ةلكالعانالليقد
 ةماقابيثئتلاف مولعملاررصمالعا نار ابتعاب د اهجل اب زرمخلا ناو تاكل اكد تكل اصو
 ناو ةير اينخإ/نمإعولا رالل وهيل زبلا ناب هرورجزلا ةطساوب نصين الو اد ورملا
 ْ 01 نم نئانلارحال اوبن فر جلاوللغاا نيب قرؤلايوعد

 ١١ . طرتشن ثجويلكتلانسحم ا طفلا ذه نم كوضولا ثم
 و نو مد كمملاف ناعؤفنيذومل منسم ايهؤلاةرزعلاب

 هلوقز مدقناتعلوصحريغلاللة رصعي ذو ءرغلنسيزلا وبدر وم الشع وصولا شم هلوذ
 قيلكتلاورغلزسحامم ناينعب دبر وماما نم نكي م ناو هيغل سحامطغ نحيا غلاازع زم
 قيطتن نال يلكتلا فل اهاولذ /قيلتلل نسما علا ةر رولاوه يزلاوطرشل نسحدن اف

 هه فا اقلا كاشلا لكتف هريخلن سلا هدر وماما عاور] نسوغم اف ىكذرعو عيبفزجاعلا
 وه لوالا لوا هبروماهلا بوجولاط رتب يغلا لكذ ن [نا اما هريخل انسحناكام نا دارك ان أب

 لعفلو دب مالا زعفب الص احريخلا ل كذ نوكين ا ام١ خي) يناثلاوويكنخ اعينعبشل اذلا سفلا
 مبق زجاعلايلكت ذ |قيكتلا سن ظرشس هررئلا نللاو غيف اذلاو لول سقلاوعو هرعبرخ ا
 رانلاحاص ةرابعانهه يرطسازفو يهشا ازنبا لك ذر كوي نإ قم اذ برومام ا نسحطر شن إم
 لك ذ ياوهوهريغلواونيعل نوكي ن) اما وهو هصن امنسعلا هير ومالا عسفتيف لاو وراه
 بارطضإلةحوووطرشسيف نسح از سحزوليو | يداي و اهنر ومال ]سفن ىدانب النا اماريخلا

 ريخلل كل هبرومام الر يخلاءاسا نمركذ ناليداني ]هلو عانطخسيل نوليواهلوف نإ
 يخل) ةررقلا طارنش |)ينف نم قلطم ا نسح ان وكي ناام | ينعم ا نإزياق نقر هاظ لك خو
 ل هنبعل نسال نو د وريغل نسى ا درو! امناولاؤ غومزلامادا نمؤطم ا اهب نكقي

 نسدلاههروماهاوه عسقلان الويذ ام ؤخب لور يخلا نسح نمز صحا اريازلانسح ا نإ
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 نولتنا صباومبويلكتلال شب هيروماللارشنل اطرشن تسيل هردئلاو نسجل _فنالقلطملا نسحا
 هلوفوا هريخل هلوفولعمذطع نيعتف انيبامكريخلاريضبخهنالوداي لي عاوطع نولقوا
 لوالنودو اذلايف دروز ن |وبساني نا نعالْضف (ضرحا نم (ينفالايهل اريشف نوكيف نيعل
 هنوكل ماسقال|ة لجن مون | عم سقما اعمؤطعا ةنلو هرمخلو | ةلوفياع قطع ةبازناقنمو
 قمح اف هانا سقم اع ولي عف ماسفألا ةاه نم هد ] لسول هناررممخ ناو مرمخو سقم امن اماع
 ذ |هلزتحملا)وؤت اك مناحسولادعبجاو عصالان ال )ف اطرال ا قيلكشلاز وكيله راو قيلكتلا طرشن ةردتكلان | اهلصاحيو الصف عيضوتلابحامو اهل ورز )| زلف هادتبم ءلشسم هزهنا
 ليفونوقيطيالامهدابعؤلكي ن ل ضئلاو هك اب قيلب )منال انش ون اش يلاععن هيلع بجي ل
 منم هرورصزوجي الذ ميقوهو وسر كح اب قيلبإلامو بازعلا| وو هس ةردرضوولرتب نا
 فالح او نيضرفنلاو نيرشلا نيب عهجلاك هت ذل سنتم نوب ن١ امإ ى اطبالاه ع هناحبس

 ل

 و49

 "هلت. .انكم نوكي ناب هيغل اعنتمم نولي ن)اماو للكذب هقطا: ناب لاى دب قيلكتلا عوفر مدكيف
 ؟ظلازيجلا زيجو رداوجلا د اراك عن امدوحو و ) طر شد اؤشن /قلكملانم دعوت وزوج للك وسفن
 1 افالخعت اوربدب قيلكتلا ن اع روهسجاو رزهو ىالدلا ءامسلاي

 لاول ناو هرايتخاب ويلارصفلا ل عرد (ذ ربعلا ناي *<قاطراون ايزنعوهف بر بخاو ا عخبألو
 دنعور رقلاوربجل نيباطسون | زهيوس هلادفا يدبكلاريث |نلينعماو هرصق_يقعلعذلالاعت
 ىلاعت هرابخإ بزكلا عوف وو ا الهجوللا اعبال ةناوشو الاخت هما زل تساللاحبوهئرعش /أ
 ةدلا لعن أب بيجإو عقاو قاطيالاعب قيلكتلاو هب قلكم و هو لاكي هجي ) نامي( سرق تو اشر
 در دقق لعن نهجوعمب هلاراتختز هجوإلا رو دفم هروكنعدبح ريال ة دامي ا مدخل اعذ
 ىو ١ عوقولاديف اعت هدلا لعسبلو هرصت بيوع شرحب لولا نإ بابلا قت امذي اغديلا رصقلاب
 قلاب اماوللا لع نإ ةرورضقرظكتلا باب رسش ال )او عانتمإلاو | عوتولل ايجوم همرع
 نال مولع اجياتلعلألب ءالتتم لور ورؤم عنتمماو بجاولا نيش او عانتمالاوا
 لكلزكل لدح يت عنب ثيحب هنولل عباندنيعم خؤصب نيعم نو يي نيعمم عوفوب لعلا
 نكذ نعوللاإ عتابا نئالار اعنتم هن ايا سلف همدكو نايل رايتخاو رف دل نالعف هتررقو هراينخاب نموب ا/زهجابا نا لكيلا عندللا نإ لع نب اهجودلظ هنأل
 يبنلا قيرصت هو ن (يالاب نلكم |هجابا نا قزاذل عنشم ل (قيلكشل ار عل رتسم دقد
 . حق رضي ناب نلكر قف نمودإله دا هزل نم هب هيد لعام عيمج مال سلإو ةالسلا يلع
 كل ذ يف ؤبرصت مرع مزلدسيف ئش يف هفرسبالهن بز ابخإلا ف قبرصنلاو ىو رصب ال ناب
 اي قيلكتلا ناب باول دل اك همرع ام: دسم هدوحو نوي امو يني مو رص هنا ةرورنص
 قي رصنلا ارعاب قلموهد هرعبو نمو يامن بر ابخ/ البق ناك /ل زنا ام عيه قيرصتلا
 ادهبو للاب قيرضنلا هل نيكتلا نم مرلب (ما بل يف قيرصنلا ناكن ا نامي لان ب ب اجا نم مينمو ارجررعيتسم ضعبلاب ةرانو عيجج اب ةراز ئيلكتلا ناذ ويف (ءؤخي ]قر صب) هن ؟
 قطملكو جو نايا نب اوجلا تر هظ لاو صنلا | زهوهو يب قيرصنلاىيذانباليلكلا بلسلا الملكلا باجي لا ع فر نونموي لو هيذن ن الكلاب قيردفنلا نايل ن اكن ار صنلا
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 ل نا زاوج دعوت ءلهجببا نمروصتبو ااصذتدل مولعملكؤد الاعب عيجلاف قيرصتلا
 كلل ذ ين اني لوسللوللارابخاو زيصفتلا ع مل امولعم قيرضنلامدعبر ابخار نولي
 قيلكتلاطرذيوع يلا هر وعل م دارطاو نمآن مإل لصوف 075قلانم نموب نل ونال اعتول وك و هف
 هرزفازهو اهيلا ةدارالاماوضن ا رنع م: وصيصت يتلا ةررغلاربعلا نمزعفلا ازإب ) بلطو و
 عبمج ىىجي جما ةررقلا]وعموز عفلازبف دبجوتي غو باسو الإ ةمالس (هنعبعم اوه
 ولكي متهم انلاوتلعنعلولعم الخ عانتمالاهنعولضتب [ل عفلا ذا ثث اننإ ليدز
 لعفلانالهب قيطتلا طار تشالينعمإو تاذلاب هيلعدمزننم تن اكن اوولبق ل[ حفلا عم
 رو رافصر يعن لا بجاو لان نيلكت ليي لذقلاعانتم طب جاور يد انا طبارثس عي عامجار نع
 يصحب مزلبف هرشابملا احا /قيلكتلا هجعوتب /ن ٠١ مزلب هالو لنلا نم نكّينلا مدعل
 1 "مم هررقلا هذهاب:لعفلان إليف ناف هرثسابم ا نو وب قيلكتلامرعل هدر وم ام كرنب
 »عدوك يفر ولا عاقبا ربعلاقلك| ذ | مزلب امنا عندك اب قيلكنلا (ن13 عزتما ابؤيلكت )و

 نكمتبا كل ئنكولحارلانووبو ايهنو دبون| عمونكملا ةرزهلازيبذ نم ىلا يف ةلمارلاو
 : هلوفي طرتلا هربخارنبم لاو هيوهلؤففر يضلاو ابلاغ عاظع جرجا (هنو دب

 ٌ طرثبلا املك :رمالكإ داي طرش ظ

 راج ال ور انخما لوفل اع بجاإولا ءاغبب مالع الا (هلصيلف مالسلاو ةزاصز| هيلع
 : ضنا (ضغلإ_ وصوب لي ال ارنع سلا اضولا

 ظ



 1 ا 0 (نلعفلاعاقبإ
 0 ظ

 هدي 0 ارم 542 كل ام خردل
 6 يبس خيم ةةاوذ 3 اتساعا

 باب ملساهنعر علا لو دولا[ وتل عفلا اهعمربصي ةرفو قيلكتللاطرتس سيل هع نازح الاطرش ع مو م
 هنامز اريخا دالا بوج ور قيلكتلا 2 و ع ا

 ةداع وقل هاظو دوجولا بلاغ |ءذلاةبربصي عون نيوبيلغ وهران لعند ظ
 0 دل قم .ارهظيهررفلا نم عونلا] رزهو ةداعوعوقورانب ناك تاف | الورع اوجازيحف دل هيريصي ميزو ادا لن اوت انعم هنيعلا دل هزل ظ هرثا ارهظيةررقلا نمعونلاذ 4و ءالملاادال العا دنوأ حمد:ةولايق ةدعس دان

 لا ىقوب اقعد /رشمإلاز اوجه ةهوتموردفلاذ | نسا يفركذل فلسا ةنيعلال هروصلاءزهؤ ادا ميزا نأل انبوب يدتعربلا هلال وذو اهدنع هدلا خرلكال عسب [كيح تنور ابا روس: ارذاكيلإو تهطاذإ ضيادلل امز ]] هالصلا )دان اك (ينقيفحن و دوررف ا اهيل هزهلجانف هنبحت لا ضنفلاو#و هيل ؤ
 دل ناكدرووارصعلا ةالصوتت فو د ابجلا تاز انصلاويلع تضرعزا ن اهيلسا قفا
 نكت سفنلل ره وتلغش يحبو اش اذن اهكاهاؤاهب ولاختشاب تقولالكذيف
 هني نوقعنا ذيحامتلا ن سهل قلح نم اولاق امر يظن ذهو اهنعإلدب <نلاهلر خمر حث اف (مكر] ونيل هالصلا تقونم ها !نسهشلا درب هللا هصركاو اهظوطح
 بيغ /رثزلاقو هرافكلا بيو لاحلاف ثنحي |ريعب ناكناو نكمي سلسل ارسم ذاربلا وتل
 قلي 9اولال اق ريعب دارت )لامحاو ةيرقلا عاوعلال رين لاوحإلا هزه ةازصل)
 - ريخالا كلو عوزتسلا ك2 ورب هوو ما ذل و هيلعام لرتب ارنب ن|نعيلو | ويل ئسيبليثسبلاب نالف لباسلل ءزهو بوجولااونسيسا العلا نارينع قيلكشلا خوصل ف اكربغ هردئقلا عون نا
 هلو وت نانا وسار اشا
 هرسيملاب تبا ادار رشيملاوههناخل اهعودو 0:
 ريل ةضب وعم بطول ادا توكيل ةرهايعو«ر ربما ةروخلا باث علا ا
 قااخرسلا م ناكمللات بني اهب ذا 8 ع | ةردعلارع ةرباز ةرذكرهو
 تلا [ذيلو هلم ارت :رذ ان ادإ/ىر سيلا وب كيمو ناكمإلاا/ | اهي تبثبالذ | يلو ل/
 لصحر يلا نزلا غلا ثودب نامئاعاد ن 6" ان هلاك عادا نال ياما ثابج اولاف



 انا ىلإ

 ْ يم 58 2 4 ذل ذل 1

 ظ اردورتشيال هيلع يللا لسا نق وني ضصطرش منكاو ل ارضا م ننسب اليك
 بو

 بتيسلا /زهنم# ازل ازطببف بعوإم اقيش اه اغلاق انأهافب طرنم

 . باصنلاطجيؤلهاذا اذهلد 2 امر اجلا ترهل « سيما :ررؤلا ةبمدحل بوجي
 ٠ 6 5 33 ياو أ و : 7 0 2 . : 2 1

 ١ بارتتلاز يف نافر زهلالكذ (ملا اقييرسبلا (ةبل هط سفن قابلا ين

  كدعتلاب عرخرتو قلكملل ارظن ناكائأ هرسيمل ا ةررقلا قبرا تشم ان كل وها رعب

 ظ 000 ب راسن ج ناسل جول نال بزب ونام اذا بم
 ٠ رخآو مال طصالادعب لالختس إلا نم نكمتولو بوجف الذ جفا عر رزلا 1

 " تول ووو 'ققبفح دوج ومو: .عؤمرحاووهو يف اضإ سار شعلاو جار امسي النسل
 طرةس ونكمل ةر وفلان ال هرسبم ا هردقل ل اونمااعونكمملا ةررقلا تسيل يا كل فد )[تسبلو

 ا : هلا ماءر ارا“ 1 "1 ثاام

 7 يا طفلا نكفر طفلا ةاكر زك سول ل ك4
 رع ميول لالا لالهب 2ك ربوس )بجإولا اًقبلاهوافن طرشي )منكما ةروزلا نوكيا
 ٠ نيد اثعلاولعارلاورازلابال ابلاغ ققستي و ةعاطتسالاب طورشم هدوجو نالوا

 قف ارسيلاذارسيللاكربسلا | ذه نم نك د! تون
 . دازلالعوررفلا نا كبف عاهال ب طرشبب سبل ايي

 ل 22 كك دخداس للا نيل ولا 1 20 اانينرفل ارك ١



 8 هةدفشسل» سنع ب وسب .نكتسح

 صنلابءوفرموهدبلاغلا يف كالهلاو | يدوي احر حيف نال هالسصلا ف تقولا دارتما عون ربعا ا ةيرطلا يف بسلا يشم ا نم هرزغلا دار تعب مورسبللالن كةالزطحارلاو دازلالع
 رازلاوورصإزلا ازهنموكليف قلخإل هنيعل )قل كا رجالمن اذ دارتما/هوترابتعا فالخ ٠

 >ارلانابصرتعاو نخر نعالا خفر صالمالسلاو ءالصلاويلعهلوفل ازغالل الها بطاذيلا ريصيلزب سبل يلاهبفانخلا طار تشاو (هيف اطر سيلو فلا و لضفلا نم /دإ[ن وكيل يازلا لام ايفر سيلان اريسبم ةردقب تبث عى لاما كال هب طقسن الف هنكم ةردقب بت اهتاف
 هوو ا ظ جىلتلا ف امك هصاصخهب | ن اكواوريغلار اثياووجادلل ةرشونعكرسملا يي هلا بانب صنخا يذلا وغلا ةخرص ظ -. ٌليضفنو بلغااجااوهاماعدجاعل يدل ع جيو رقفلا دش عومي ]يذلا يفنلا ةقرص يلح ينغلا ةةرص يضغندارم ا نإ عمج هججوف ينعم نع نولباموؤدصلاربخ مالسلاو ةلصيا لعيون الئاوعو وليضوللايفن عجن او اهنرحأل ممل ل ضفانار ابتعاباباونرشكا عولنل ازيسرعزهفلا خقرص نوكينو يغلإلعإلا حق دصلا ب وجو مدعي انتالف بوح ايون لعبحن | هر اب بيج) ل قم ا رهج حدسصلا ل ضئا مالسلاو ةالصلا د يلع هلوفز ينخرط نعإلا خفرصا/مالسلاو ةالصلا هيلعه لوف نيب قيفونلا قيكليف ناف بلغااف مومزؤم ا خرجا لا يدوب اليل يرشسلا فعلا نمدبالف عزج اف قغلا وبار شاعر فلا مرع مقل | لاحنم بلاغلان ال هيلع ى يوني نسا ةفصي انغعإإ ناب بحار شلاوعلإ ٠ ىلع قونيالاذلو هلكسم ا نع عتوزخإ مالسلاو ةالصلاديلعهلوهل ياربول دسم ا نعازغالا

0 : 

 هاك © لمكيندغبمو ههجو يلع هدرومام اب اجرق هنا ضرخلاوادإ/ قع صم نم تاو رتوام
 0 فالنلل نا نيبتف مالم يهتن| اص [ ما طيصخت ناك اك] رد خس هب يف ولف همامتب ولما
 ب هنياضرا انلوو عيا لا فتنت لاذن | ذك ه لوجو تحمس اهتم ان فالخلا لوألا

 "«يِررنم 1 جالب ازريفاجاوريخاتلاهورلطاو/ردمدسلا ةرسعب وبشتلا وهام او هالصلا م« يل ىف ةهاركالازلق هرهركم+ روم امون (ور يتلا رنع همو:ر صعب اللوتس | ةنع وها ركل
 رطل دص ان ونزجر اولولا نع فت ذلو لوبغلا متسبب الن ايتالا نإ نهار كلآءافشاو



 و

 ادامعلب

 0000 ل عورة ب

 مف مس يس ا لاا يستر مسج هع اسم سس لل - ا

 ا مل و بت مدعو هطوغس نيب يف انش الو جبوصغم دن اكن او اهعم ضرما طين عمرا مقفل ١ 2 ليقياربدقلا خذو ههظع بوقتلا طب ارشو نيقتلا نمهدل|لبفتب اإل اق يلاعتدللا نالن - لوبقلااماوازجالي مرتي يشلابر مإلان الذ زاوجملا امأر انخئاوه يردي ا/لوبفلاو الص تزاج

 ار مدخل انرنع بوجل|قصو مرعنازاوهلافب الو ظ ع! راتب اقع ءرخالايف بق اييياو لوبغلامدعل باثبالع
 اوجلاوصو مدعزب بز اوجلاقصو بنل مجبر وماما نع بوحول | ئصو مرعنإ ينعب

 ] ءزجزاوجلنال هزاوج)دالاب وجو ةر ررضنم نال يق بما ىلاعتوللا حجر عفانلا ل اقو از دنع
  لرتلا نععنملا عمر حولا نذالوه توجولاولنعقلا ند الان ع ةرابع هنآ ب وجولا نم
 -بوجحو ساذإو كرتلا نع عما اؤتن اب بوحولا انت از وت ص اك! اغتن ايىقتنب لماعلاو

 | نانتاههتجلب بوعولانم | ءزجرسيلز اوجلا نا اذلو وموصز اوجيخبو |روشاع موب موص
 . ديفارربعلانوكي نادبجوم نمو اعم لرنلا ول عذلايف عرش ا عفر نع ةرابعيز اويل نال
 امزاوعلا ُن | لس نيلو هلَرن عرخ اوف دلدو هبذ ربحلار خي ايزلا بوجبلا(و 22

 ١ سم ولاينن ااذ از اوعلااقب لنالخىرتلا ف نذالريقب ريفي ناريع نم ولعفب ثذا
 ْ اقلؤتنا|ذ (ماعلاافنت] مدع اماو عونلاؤفتنا)ذ |سنجل نم عونل اخ صحاوب زل ايس ٠١

 | هصحلا لك يارظنل ا( اماو عاززلارحككذ سبلو هماعز مص كل لذ ةصحارو اه اسن
 ل ليلرب انبات كح ن اك بوجولا(فتنارعبزاوعلان اكث يح عازتلا| كوه هور

 | 0 و وج دموع مال صوم اروط اع موب ىصزاو سلو
 عرش ر ماي ديف موصلا باجي ازبفانب ان للذ ناكرف و

0 

 اهب رسامون اذ ثنحل البف هر افكاز اوجيقرهظننالذلا ةرثغو ننلا ضتقم ) ةيلصإ/
 جحاب)اباتب (: ناكف ناكاماعؤ بف

 | ١ رانك عشيفاذكفاالختاوعلا قبب از نعم يستمع دقتلا ب وجوو ناب زورلا ضعبو هلبث
 ا بوب |  هدح دو وال قلطلا رق ناعوبر مالا

 قلعت ناو علان منيعم وب قلعتبال اموهود لطم لا صرحا ناعون جبرومالاى ١

 62 : هلاح الام تتوب
 ا 34 م.م 9 الليطضعمجلاروفلاد رطضلا ةاكنوا ةاكرلا ثم

 . ثار ازكلاو هقلطيإرىذنلا زكر طولا ة اكن لثسو ا ةاكزلإ ثم تذولا نعقلطملا يا
 < نات اضإو وئلطلاروذنلاو ثاراؤللا مايصرع نم هنمو ناضمراضةاذكو رشعلاو
 دس دقمرزنلاموصلان ار ابتعابزيق ور اهنلاب)[نوكيإل وصلا نار اينعاب ليقف دولا نم
 ' |>[نم تائام ةدعب (يضذلاموصو مايا ةث ]لبو نيرهشلاب ثار ئكك[موصو هرلل نم مس ام

 . لعئلانايئاروفلابدارم او روفلا وهذ قي الق لطم ارمإلن ) عب لوحؤم سا ضنقم لوقو

 ١ ةذيب اكرمإلا نقم 0 من ا هب نايثإلا يخارتلا نا اهكرمالاجورو بيقع

 ٠ .1١ ضرفلا |رهب ضرفي ناد وعب ضقنتلأب ةعوضومواعاذف هلقب
 | ضقنلابهعوتتيومواع >وعب روئلادب اضن | ضرو ريوتقث ل عون ]وذ يف نقب ]لهن | ينعي
 نامزللنامعولو رمزع عراخ تؤ ولا صوصخو هغللال هز عامجإب زعفلابلطز عشورمإلان لإ

١ 

0 
١ 

0 / 

 وعسل 3 1ك دج دس ما ا 31000 0



 لف اريخلزراقلا لوو نا بيرالو ةنم ز الاه يف يوتسيفهلوصح تار ورضنمناهزلا
 يحوفحر ارصإروفلا اضبا ازهر ذتةاولف قلط مز عؤا هلوؤ ور وهلا بجومويفم ةعاسلا
 ريرفلافةقركدور زه,رمؤنلاب هعونضو ملك د وعن عما ذهو قلطم سجل قلطملا نامزلو رغم ا
 رو ير از |زيلولل ير مإ/قلطميضتقماهنالال ةيروعلا او ةايزلا ف رقعملا بيععلا نإ
 2! ينو+وصتلارسك عروذلإلع بج م ينف هل يموهو ييقفلا ةجاح عفرل اهن) ةاكزلايف
 اتلاف ايف اوفلل ضير عت نكمتلا دعب هريخات ور ذآن ريغ نس يف توما نالطايتحالا
 >حوبإ ةنال مخ ةهارك اهوركسدب اكتراب هنداهش >ر مب نكت تساروتداهشو و
 ةورم ابل ذب امل عد الو هريتسإ عرارصالااو هريبلر اكتر )

 ): مس نمت ا ضعلا ضرعل الا ق اطيإل امويلكن هدال حف او ريغ ذهو هعسي | ث يح نقد
 نإ واسم لعب نااماو هللصل اىوذعإ رص ٠

 و ذيقعلاو كازو
 ولازاببو عورشويفم او وزود ور وعلا منقي قلطم ا رمزا ن ا يدا يا يركافلاجو لوف .. يدافد نال طرشلاو نوي يدؤملٍفرظلااماف#

 قكضتي نإ اماهنالعاونا وهو ةناوعب هوا دا تووب نيعم نفوب قاعاموهو اثنا
 <٠ 05 5 5 * ا + )ل 5

 بوطول ببسو | د الا طرششو ىدؤهلؤرظ هالصلا نو :ج حب اك هاو اسم لو ملضفإعب ال ن ١ اماودي اضفك اوان 0 : 0
 يدول ان طرح نامز فرظلاب >ارف امر هالو هالصللافرظدنولام] يدوم )
 اماو نيحيا تقولا 3 هحف)ولإ لص اهلادجهلا يدوللا نم دارطإ و هنك شعب
 | دال! نالف >وجولاي) مدعلا نم بجا)ولا نبع حارخا وعدو يدلل اطرتسوث وت“

 نإئم درو )اهف ىلاعت هرلااش نس ايفلا ثح ابميف يف ايس امكاذه ال[ نييلوصالونع طرتياسلو هدوحو ير ثوم الو عاد [[موهفمي لخا دريك هن ) عم هنودب قفين /
 نعىفنتإلاهل نيعل ا اهنقو و هيذلا/هثرظف دحؤ اولا ىدوملا ةئهنإ ةرورنص | دالل متيطرشسهم) ل تسال نغم يدوملل (نرظوبوت تا عم | دالل اطرثس ت قولا نوكي حرصا او ايس اكق لاطدن اهزارل!تلضد ن اكيفيلعتلاي عج ا طشبلاركداغاو درنمل[ حو ف مرحلا لع مرعلا بجوي لو دوجولا ربع دوجولا بجوي ام طرثمل |
 ىف عافبا/ آلا اضفلا سيل ذ | ايضفملب ىدوم نكي ل هيرطريعي حقاولان ال د 1
 (طرتس بلو هيف اهل فرظاعولان ال مازل دنس )إ عنمب لوفلاو هتيؤرظب هالصلاز ايزماو ثقولا ةيطرشيف موصلاو هالصلال ار نشا ناببل نبذ يدال اءرم) يذلا فرظنار مع
 ريع رجوب امو فرظلال 13 يع رجوب |صوصخم فرظول ى دوم ا 3| وبن امين فلل
 ءادزلل اطرشىدويلل فرط وهام ن اكو ي دولا نعل قسب الإ داو بوب سميل يرظل اكد
 هيف ارث وماكو هجوهيفم يف الخاد نولي لو نو دب يلا ق غدت لام ]1 يشل | طوشم ينعن و
 > رصلا نع جورحر خال اطرش هنيوكي ثمل (هرليش نوكنم مزلب | ن اب لوئلااذكو
 حم هن اوريؤفلا هل !(هماستو ةاكزلا عارجفع ادا و ىدوم اس ايفب صلخملا | ذكو

00 
1 



 تقولان وكيلا اشا مت قولا نم لوالاء :كاوهطرشسلان ايف ايس هن /يعيفخيالاكق راذل ١
 هل وب اضب | ىذدومل !١ بوجول ايبس

 رك ةالصلانم ام تقول ١ |(ضي|بوجحولل ناكو
 ابدارم او اهبوجعيبس اضياوهن اهيادال طرشبو اهل ةرظالصلا تفو نا امكينعي

 بيو
 . ال يارلارمز يبس

 ةمزلا اغتنش ايلا عاد ببس ثفولان !تقولاب ةالصلا و حوينعمووتلا لوصحف ثوبا بجي

 . | > الاب وجو ببس نااهكيرهاطظ بيس تقولااماو يرئلاب اجي لاو هاهبوجول غفل هاو اهب

  ويبس/د)ادوجر لكذوبلطل اه كلاول انؤللا كرهاظلاحببس مز عذلاب مرخلا بلطلاقلعيوه
 ١ طارش عيه ىعجتسلا | ربعلل هيقيقح لا ةررقلا يهادظلاهيبس و لعفلل ل اعن هدلا قاخ ؤيقدلا

 ةيبذ ليد أم نسحاو ادا بو حوو بوجولإ ضن نيب قرفلا يف تار ابعجبيرطضادقوربث اننا
 د ا)بوحوو ل اموالعفب همزلالاغئش اوعت بوميول سن نإنم دعب يلا ر رص م ادام

 دلل نإ حرولتلاي امن هقيقحيو هبدلغتش !اًعومزلا خبرفن ءوزل
 | سفتوهدلاهت لت قو موزلههصوصالا لاهو هر رص ابالصاحيتعمو عاف لا سن.
 لاملايف اذلو ادإ/ بوحي وهدوجولايلا مدعلا نم اهجارخا يا اهعاقب ) مهزلو بولا دال قف

0 

 < دوعوملا 0
ل نميلا وم موزلو بوجحو ةمزلا يف ةنوبثو هموزل

 ١ بوجول افادا بوجو قدا و

 ةالصي اهكيربلاو اما >وجولا ناقرتفيو نعماق رثف (فرخاوشل هغص اههنماكي
 ه .الصلاو موصلانمدصوصالا ةلاحلا عوفو ناذ ضيرملا و رفاسملا موصوهعانلاو مءازل

 مس

 0! اطخلامرعل مزال وه نماهعاقب ا وزعم ا ةيلهإو ببسلادوحويلاز ظن مزال
 . بج هاف نيعئلابويلاراشمريخ نس (ًيشزجرلا يرتشا ذا (كف يلا ) (ماو عئاللا

 | ه درو هبلاطلارعبإ اعواد بج )و نملان ورب عيبلاءانتم|ةرورضو ملا
 6.ازلاكم شلال نم ببسلا بيفعوصوصتم ا ةل(كادوحو عزل نان يل ذلا يف
 اماو عورسم, يع هنهدل اع لن يف اهعوفو عزب ب لوفحم ريغ اهعاقبا موزل نو رب

 . لعفلا عيوب نارذعلا مايفلاحد مرر وعلا ناذ هع يرعتلا رسعتي قرف
 مار د .اهرنع نقلا يدوي نا هبلاطملازبق همزلبايرتشم اوهلرداولر زعلا لادز
 نعزي لاك/|داوإل حفلا عاقب موزلوه ب وجبل نانا قولو لاح قا دال (ههمزلب
 | | ةهوفتا ريع نكب ) صوصخ ن امز هموزل دا بوجوو ببسلار رؤترعب
 .. .ىخولا سفن نيب (قرذسيلذإ همالكب س ايا قيرنلاو وفحامد]]ا ديد
 ١ ةياابهدوزهادبقمو[علطمنام'لار انعابادال ب وجو نيبلب ادإلبوجوو

 ١ باصتلا كم بوجولارصإ تبثي ذا زال مهثحب قرقلابلايلاعتدلا وص ويعقاغلا
 يرتونام دحوناو اضفلا هيلع بيكو هلرات غايتحادإ)بوجو 0 جن استر 6-2 ادحوو بيسلاق قت )ذانادالا بوحووهولعؤلاب نين ب فيوم 00 ا ا يعي انا ولت توما, 211 طيقس/ < ىبولاق بس الوافل يجتل ابطوفسلا ين وب لوح نداوحيفا )دال ب دحو رخاتبو الغم 9
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 >ابعلازاعفاإتفرصولورصتلان ورب نوكيا/وهوهر اينخاب هدابعلا#ا هداعلا نع
 : هرنع  يلاعنوللا وهجر ر فز قالخ دوو اربجرك ن اكرايتخ )ور صولا ن ودي ان هللايل

 ٍناطخل عيصب موصلاقاطم ة رتب مصب (ىيا 21 قصولا ف ناوول و فو ينلا نو دز وكي
 قرف تذولا نيعلوهجاتعلرقو وهججد>ابز مزص)/يور نال ر خا ايجاوو االفن يؤ نابؤصولا

 الفن وا(ضرف هذروريصو دبالىكز كوينلا نم ةبرفاعؤلا ةروريصلرب اون قلتخاز غلو داسعلاؤصو نالن اضمرضرو ةين 20 را 2 ظ نرخ

 قصولانالطب ةرورضزمرسببلو فصول !نودزصاللابافنقولاوؤصولاوزصإ/ يون ا/ هنالك قصولا فاطخلادنعاماو لوصحلابلطل نييغد موصل قط يوبو ضرلا وصلا ريغ تيولا رشي الر رادلاؤدعوتم الاذن ييبعت نيستلايف قالطإت/ن ال خينلا قالط زر صة<الونإ لضالاناألا ماسم نيبعتلا بوجو نإ باوحلاو رضفلا تبثياور بجل نبال ها نييعت هريجيلا نعازارتحا(هنم

 لصاللزا/وصولا ن ] >رب الو موصل لصا قالطا يفبو فصول اودع نالطبلارص نا رركعل ايرمال لم زصإل نزل طب
 نيبسنل العال ؤاصوإلادحا مزاللا نا/مراللا اؤتن اب موزلم ا ونسب و قصولا نودب دجوب الون | ةرورتم
 ضاعن ةينتلقن اذازهح دل ارحل يتعمد دان زاوخر صل زنا بجوبال نيعم و ناب
 دقو لقنلا ةين نضيف تبني ا /ضارعإلات ل3 هينلا لون ةلزن عم صيف | جنيب هاو انه ضرعلا نع
 راوجل دو نيبعتلا طارتشا قع ناد ررغلا نعل قنو كولتلا قاذكا نهج اموغليم تغل
 الر خلا نم ها دامخ جون وما وبول هد ب جوي () هرب ةرعرشب فن نال صولا يف اامذلل حم
 اذ نولياغا ناضالاكع ل ؟ب اصب صخاا لوقو اربجن اهل تبنولو عصب ام خين دوجو بجوب
 ة<ولثلايف باجاويهتنا الخلا عقذر او خوب ض رولا موصلا ةين دار اولو عال( ص خالاوير |
 نوكي هدايعلا صون | مسا/أناو قصولاٍق ربج ا مازنلابيلاعغن هللا هدعر يعف (ذنلا ل لوتس /نع

 لص فال جيتاظفلبل رب دن اعسردإإانمزلا اه عس/ٍضرغلا ن اخي اعت هدلا نم مازل ا وهلب د بعل ادصقب
 هينلاب نورفم ا اسما اذجو) ذ اذ هينل ابلككدو صالخإلاز يبس ولع صحي اب عسا هن اذ هدابعلا
 لفنلا ةينقيلاعنونلاةصمازلا دعيت رربعلا) عذب نوكيإ/ ةيضؤلا ةفصبوؤ اضن غن ةدابع ناك
 شرد لك يدان يضنقي هنابشقوبو يهننار ملل فني ىتباثل اهيضؤلا طبق شالرحا بجاوو ا
 ربلالاعتددلا مازل] نقونيف مالك ]بيل هن ابو رحا +: لقي عى ةالصلاكهدابعلاز صا خرب
 ظ 0 ا ا هر نارهطظب# اهب عرشب ن | مقملاءسعلا نم لذنل) ةين ةروص ناربر قالا نعل قبو | زهاعرش ا هانخا ءربعلا م زلاماراقس | ققون يف مالكلا ان او ايربج مازل الان وكيف عازنألذ | هرايتخإراع

 ٠ ضرم اذ ولكن هوالخ| 2و ضرفم اذ يوس ب جاو مايص مايصلل عشاي يوناذا مامإ/يرذ | فاسمال)
 هجون مو ثام نإ لاعلل ف هتك هألاب تقول ل خش هنن ال لاح هدل) همحر ةفينحبوب ا مامإا دنع يون (ععقب هن اف تقولا ضرفر يعرخإ ابجأو موصلار هيف يويرفاسم قحُي ) دح|لكؤ جف ىصولايف اطذلا عمت ولا ضرف زوجي يا ىو ذح هنم ؤشمنسم او |: شس ا



 كارتس غابو ةيذ هيلع ا1للؤزبف تامؤلةهوعلا كارد )يأ رض ناضمر ادا
 اصل رظزلا نولي وول ف وطلال 1 ىلا اك 0
 فسلاو يوصلاو مف اورف اسم ا نيب قر وآل اههدنعيو نابعشل و فحيف ناضمر نال وا نب د
 ينعب غلا نالها دو هلوقور و ذعم ار بخب ىذللا (هايخ ١ ذاف دهشمل ا مزلي اليك صخرلانإل
 امعازهو <ىصلاكؤصلا و غلبو ناضمر نع عي هن افرخا ابجاو يؤد ذا ضيرم ا ن)
 رهط ملصاذاو ضيرم لا ؤميؤ ربعلا ةقيفحب ل عنم وصخلا ن يلع انبم السالف هلقن
 وهورؤسلا وهو :لازيلدب نؤلعتر ذاسم ايي و حبل اكراص دصخرلا طرشس تاوو
 . ضرهاوهصخم لاو هالاب نةولارخش نمازر كد اد [يهنيب وس هيارهلا بحاصوثب اث
 رهظ ماصاذا هما لش الذ طيف موصلاواعدبردقبا[يزلا ضره ا الاضب | موصلاب داجزي يذلا
 رضي امها عونتم ضرم ا ناب نيلوفلا نيب قيفونلا نعليف اماما و هصخرلا طرثس تاو
 اايدز افون صخرتلاو هيبوطرلا ضارمالاكةدرغتب الاميل او نيعلاو سارلا عبحوكم وصلا هب
 قيفوللب يلف ف انلاءونلاو زبعلا ةقيقحب صخرتلاو لنا اع درب
 ,.  (ىصلا قحف حيعك وصلا رضي يذلا ضييرم ا نال

 يوكو. تالق لفنلاووضركف  تاثياورلفنلايف هنعو
 . ت/تق 000 ا ور ودب اوعي دخلا رف اس يون اذا عب
 اعقامنولي الر اينعاو جني د اصل صخرتلا نم قبس (مولعلا نارابتع ايف يون( وذ
 راج نابعشته حي ناضمر ناراينعابولفنلانم ©/ضرفلا نالت قولا موصرت راو نع
 ناسرنع حقي هد |حصالاؤ قلطا نار فاسم ا نال لؤنلاو بجاول اب ريف اغلو عصا لو لاو يونا

 فى اماوهاظف اد ايعم هنوكاما تاراؤكلاو ناضمزا(ضةلوهو ثلاثلا عونلل نإبب هوك و: يبو قنا دل نيمو طرتس تيسينلاونيبحتلاة يلو
 ثنحلازم اهب ايسا نار اذكلاموصيف و /دإ/ ف اسس ناك ام ارضقلا ف ببسلا ناو ببسبيرمبل
 2  تقولاالزنلاهببس نالانبعمو | ناك (ولطم يسفلا | زهنموهفر زنلا موص اماوز ثزلإو
 رابتعاب هجونصُو اذلا_نلل وباسم ئيعم ا ئ انكل ه تقول بف نيعم ا يليجتلازاج/زهلو
 نيبعتنال يون اهيع عقب هن اذرخ) بجاو ةين نال لفذلا ةينو هينلا قالطا عم مزيص
 ةيتواعوطع ع فرلاب تييبتلاو هلوثو هيلعامف [لفنلا وهو هل امغرث اذ ربعلان مدل تقرا
 طرشيو نيعتنبى سيل تقولا نال ةدب بم ةينالو قلطم اب معي الف ديف طرتس نيبعتلا ةينن [خعنيبعتلا
 فالخشيببتلانمريالف انيعتم تقول نكي/ امل هنال ثار اوللاو قلطل ا رذنلا يف افكت بيبنلا هيذ
 مو هلوفوراهنلارخلا دينلاوكدف ناضمر يف يضؤلاكن اضمرريعيفيلصإ غور شم اون ]/لفنلا
 نيلوالا نيمسفلا فلل ادنقو نال ت وطب الف تيوفتول سبل يإ تيوغت ذل نكي

 57 .. ولا ىبصم بوجولا ى ىلا 2 م ا
 0 ع ونلاوهاذه امم ف ايدلامب دل ذاب فاتر 2



شلفنيهشإد 7 اكلب ةالصلا كنوكض حمي غذا بات فو قالخب قيضتلا نمد ش
 هه

 ا ْ
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 ذ_لكشم ف جلا رهشاوهور دتقم دقو ن اذ جا وهو تقوملا نم ججارلا عونلاو هاذه
 الم 2 ناكر نال ظل ادبتنيب دقو كا ةنسيلا ةبسنلاب هنالداو اسم او ناسخشناو هدايزلا
 دحاإو ماعبو مصي لهن | ذهج نمر ايجم ا هين هالصلا تفوكن اكف هلق و /رج| ع يم قر ختست)
 يتحيجاولانعلضافوهور هلا هنِف ور جلا نسيلا ةيسنلاب و موصلار اهتكرحاو# الا
 هللاوج بوفعبو هدو قسوب )ردع هن )ال)ق افنال ا دا ذ اكي اثلا ماعلا يف هن /ول
 نبش اف ارحاو اجلا عسبا/ل وألا ماعلاول وإلا ماعلا نع هريخ ان زوج أل افيصم بجيل اعل'
 ليتيررلا هجر يف ايريس اوهو رهترنعو رحاو سن جنم نيبجإو عسب / هنا ةهجنمرابعم ا
 احلاص ماجركنم جار هش ناكو يدا شاع نااف هن ,وؤبالن | طرتسل وإلا ماعلا نع هررجاتز وك
 تنف .وسللر اينلاكلوالا ماعلا نمرهش ل[ نببعت تام ناو هالصلل دولا ازجاك| دالل

 اذلوريلكلاب عسوتلا عاطةنالال ط ايتحالا قيضتل محيلاعت هللا وعر قسوم وباولاكتشالا ٠
 ناسضالا اقب يت لاح ا رهاظل عسونل اب لح يباغنددلا همحر رهو يف اذلا ماعلا هوادازاجإ|

 حر )ارهظالان ا الإ اذلإ ماعلا د امولريخانلاب م !ب ا ذلف ىيلكل اب قينصتلا عاطقنال
 داش صرنع بج ك) ن )(لاعنددلا اههجر يصرنعويضرظلاو قسؤب يب | رنع هدر ايعم ا
 رخاقركذ ح توني رح) ناو ) هذظ يلع بلغ | ذا اآر يحانلا هبك لج اعسومياعن هللا دمر
 روهظرعب ناكن او خامس / هاجم ثوم ان كن اذ ج.نالبف ثتاماذ هن /د هت مالك
 ليلدلامايفل هيلع (ةينضمر يصبو ريخادلا هل زج ( تونيرخاول هن | هبل دهشم ثاراما
 هل د [!مدعرنع بجاو بلقلازيلدب رجلا ناف

 ١ؤنتلاو ب يؤدناءاد١ لو يدا(قلطمءاون ناف
 فظل امهيشلو موصلاكخ ينل قلطع يداي ابعم اب مهبشلف نيهبش و ذ هنا يلع حيرتت
 بجا/ولامل سم ا لاح نمر هاطظنا ناب مقالطا خعص |ولاعورهطلا ةالصك زقنلا ةين عمبإ
 ف الخ يلا قلطملا قر صني ل اعلا ةلالزب ضرفلا مع يوني الق اشم ا ريغ دعب هنا خا ديلع
 اذهج ركب هنا لوالا ىلع درو او يود اع عفيف ك.رصلامو اقنأى ل الولا نافل فنلا ةبن
 طرتشي هناف ةالصلا ضو عسب امإلا هنم قيم ل ثيحب ث قولا 3 اضاذ (م خلئسمولع
 لفنلا داب غتشي الذ | ماسلا لاح ةلال نمر ام>وجو عم نيبعتلا ةين لذ عم
 منداناضحن عسومهالصلا تفو ناف نينقولا نيب قرؤل ا, بيجاو كيوولا قبض عم
 يلا اد الآ يخ اتبرريصغت ل ضر اعب طقس الو نيبعتلا وهو ارا اطر وحسونلا

 لكنا ةين نيبعتب ضل نحزجج م عسوم اب ههبشلو ق الط[ اب ضرفلا اج قيضملاب
 كرايم ا حل ظحويلكرؤوب 0 ث.1ذ ناكاسو
 هركذام نيالا ن امزلا نم لرارنل ا دعبل حبا الكب ثوم اورط بل اخلا نت هعم عقب
 هيدازلاوهو عدلا لع >راور او ركذ (ميل اكل هاطوهو هزيلرلا نإ نم نيوفتملا ضعب

 ريعوزع هطوفس)ضرعلا يون هن اب هيلعامح ملمس لك ذ ناوتب اعن ! حفلطم ةينب
 خي! يف لفنلا يوناذإ ٍجذاشلاددعو >هرولا وق عقاولا جا قلطم يون ) ذ )ل انغت هللا

0 

 ا

 رقند يولطاوانك
 يافلا
 ١" 84 امرك ارضفلادا
 ىلاعت هل امر



 +اجاويو/|نيرلارمايفف اينرلارم|يف ديلعر جك هيفسلانإ/ض رولا نع عقب و هتينوغلن'
 سب | و هذيعب هن | هيلع درواو هرايتخا نواب اضرف ح هي حقين ابانتمي
 هينلارصا اهي مزؤنلا صو نالطبب بيجإو لفنلا ةينب ناصر يمك وج ديعلع
 ضارع/قوهتبت ل فنلا ةينهلوبقل عا زكإو ضولا وسال باقريع مولان ا ناضمر يف
 باوتلاةزانخازيل دج لصإلاك ةدابع ناك ذا قصولا ناب يببخ ثنراو ثيثي الخ ضرفلا نع
 ٠ حمعلانعضؤلا طوفسور صؤلاب هاطونملا هيرفلا و ه هدابعلاو ]10و طرك هذ النخب
 00 0 هرصقرمغ نم

 اح علصإ/ ء اب > ري ضلال يوفسن موصلاطص/ قبو اغل م وصلا و لؤنلا صون إب هر ظ
 هاي عرقا هس ولسا ان و يلع كشم ضرفلا رص ريع 7
 ' تاقياللر افكاب طانغ "نايل ماهو د . رس | ,.. لماتبلف يلاعت هللا ممجب عفاشلا ١

 *و لابو تابوؤعلا نم عو ثين)و تالماعل ابو
 .(ل ٠ ةرظ ://صوصنلل قزلخإلب هز تادارسعلا نم

 يلاعت هلا افرؤ اعجرسازلل مالسلاوذالصلا ديلعونوعذ ءوجلناجال ابرمالاب نوبطادير اذكلا نإ ينعي
 تالماعم اب نوبطاخيو هبز/ةلوسرو هلل ب اونُمآَف يلاعت هلوقيلا عيكاللا ل وسر /سانلا اهيا.!لق ْ

 ورسم اب نوبطاخو يقحلا لعام زنا ينال قييا ايندلاب عو حيوين در وم!اهب بولطللا نإ 1
 لخ) دريزعتلاو قيلادب مور جزلل اهنال اهب ايسإ_ررفت نك داصتفلاو جو رم اك ت ابوقعلا نم /

٠ 

 نوبطاخيو هبلعلل زب صب /و هقحي اهنع راخ بر ثرلا دجو تابوقحلا و
 هرحإلا يناهب هزخاوم | قحيف ياهرخإ) يف موصلاو ةالصلاعت اد اعلان م غورؤلاب
 يلاعتداوفل ادااو موزللا داقتعا رمال بجومذال اهداقننعا رحب نوزخاوب مهناو

 نم نكد اركان إل نيكسم اعلن كنملو نيلصملا نم ليمل اولاقر قس م كعملس
 ن المك ١ لاقيامو هجحوب فلور يسفغتلاة عا نع هّيالا_هث مان (كلكذز نيدفنعلملا

 مابي ذكت هداالكب جي ةناو ماك لارمالسعلا نيل بازعلا ةفاضايف نييذاكأ وبول ١
 مف عقرضن دارل ا نع عاجإاب عوه رم ءوس نمزمعن انكام نع ذي اكح دل وذ يف اك ظ

 | 6 ناكاهف نسج اغا ببذكتلالرتو هريافريثكه باي نكي ذك اكولو حو عريؤحو اولا
 | نق الخال ىزسبلويننخ امو وسوم انكم ههلوف امديسزكتب |١ ة سمر فعلا

 هذخاوم اهعق اذنإلاعم مالسالوعب (ضؤلا ب وجو مدعي !ورفكلال اح هنمادالاز اوجرعي

 ثادابعلال رب ةرخإلاو نوبق اعيزه مهنا يف فالاملا اغاو بوجولاد اقدعا كرنب هرخزإ:
 | زهياراشارفو حئلتلا يف هركذ دات 2 ةوئااعب اًترفللا ةيوفكيلع ةدابز
 نحوي ( محن اين دلاهزهب اوبطوخ افحادلل بيق و هلوق الشلل
 "ل يا انشلا وهو مضعبل اذ ينعب
 نوبزعماهكرتب ةرخإلا يف نو زخإوم مهف ازيرلا هزهيف هيلع بجاو )دالاف تادابعلا اداب
 اهردعمسر يك ههت !دابع نوكلك ذي حرذي )و انهض عصي | رغكلان الرذكلا با ذع قوم الر
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 بهد 2و وعئالاعافترا نامز يارحاتي بوجولاو مؤدوا ضرك ل قكعو يعش

 - وول صنت يلعاضفلا بوجو نا هيلع درواو ص هلال كة يلع بوحولا قبس إل
 لعفلاب نيطت ةغيقلاو وه ذ ااعرش رهكب الت اين ولا ف هري صدت: اعاد إلا
 0 ٍفرظتفولا نافركذ الاثم ةالصلال تؤول كول وق وريغلا لع بجاولا
 ]ولاء ناو هامرشسلا ناف عوضوم ا نالتتخال هاف انمالو ايوحول بسس و اهيإدا)
 تولا نميرجتبإ] ءزجلو /بيؤعادالا ةعص تكل <ىلتلا يانكت فولا نم
 لاقساءاورصب ل زنك لاصت )| طرخمل ا طرش نمرسلو هينفعادالا عجم لك 3 ؛«ولو
 ه رعب اميا قنطسو جلا ةيسبسلاؤ دن اب مهكيرصتن | زجالانم هرعب اميل | ونيطرتس
 طرش رجوي / هرعبولصصو اطرتس ن اكول ون إل هتيطتن مدعب لوفل اف ن ايس امهح
 نم ناكءزجيايف | دز صب ْينح نقول ) قلطم يفرظلاو يزن اهوعد هت وفلادالا
 وو ضعبل اذ الاو هنقو نعرض فلا ر خا نا تقول ل كوه ب بسلا اماو تقولا ازجا
 رخآي ف اله ار اص نما عبجي الو نيبعتل ولع تفولال و١ نوط نان وبجب ل
 نيربعتل اى لع تقولار خا الو عامج إال طاب مز للا و اهعسبب امر ركب تكولا
 ر د ابتطارفاظلا ناكو ببسلا ع م,ىئنلا عانتدم)ك وولا لوا يتادالا خجن م الاو
 اضتقال هيفرظلاو هيسبسلا نيب يف اذئالل نلمي اا نكل ب بسلا وه تّقولال كن ولين ا
 يف و تقولايف يدوم اززحيف ايبس تقولاض عب تعا هنر اقم اهبناثلاو مدقتلا يبو الا
 رعب د اذ ويف دوب يو تقولاماغ يف الها ن اكنم فالخب هرخاي ]ل هار اص نم قح
 لكلا ببسلا قبيح هيبسيسلل هيف انها +يثرظلا :اوفل هذحيف تقولإ إب بسلا
 ضعبلناكثيحورهظلا ةالصإةمو تقولايلا هالصلا ةفاضإ نمرد ابنم اوهامزع
 دؤرعم ان اذ ههازب ام مرعل اببس نولي ناب ىو تقولا نم لو الاء زج اف امبس تقولا
 تقولانمءزجل وا رنعالها ناكنميلع ةالصلابك اذلو (يبسراصان دوجوم ا عازبأ
 لاهإلة جوز وتيبيسر زفت نكك) وا ادالا هز صن| ءاوس عسوتلا ل يبس ولع نال
 ”  لان'اك هب | دإللاصتارلع وز وتوم دنع هيبيسلا لاقتت هيف

 8 يلباطو) فاضي اهئاقو نم لوازم اهبوجو نك
 ريعاتلاو لكلاواويضم ريخإله وا عورشلاىب ظ
 يلا وا عورشلا ءارتبا ويليام 2 ] و لو )اء زجلا لا فانتم نا امآ هالصلا بوحو ناي نعب
 اذهداهتفو نع اهرخا و ةللصلا توف اذ)(مف تقولا لكي او ا قيضم) ريخإ)ءزجلا
 تقواالكر وك عندما إونإ هلصاحو جضتيس اكريبخت عود عمرانم ايف اهؤفويلع
 وه يدار ضعبلان ولين |نيعتو ةاؤانما نم جيفرطلاو هيبيسلا نيد الا ببس

 ١ :لصتن نان بيرالن ميقعا داك صمل تقوتا قم لوا ء ضل وه بيسلا# ٠
 ةيلع ويبيسلا ررفت ادالور ضن )ءزجياف مو مو هنعلقتش )او وةيربس ترزتا دلال نان اذ هدعبيزلاذزجلا لال قتنثالإو هيلع يسبسلا تيرثت هبال

 وق



 ديعبلايابيرقلانعلورعلا ةهجراو ببسملاب ضب اهيبسلافنلصا نال
 ا ]هلع وقوم هيبنبسلا رزقت نككل اونننإاو بنرتلا كب بس ءزجلكذ

 قوقوجدويولا لع قوووم وهو د )| ىلع حيستتلا توق نول ل اي ام عد رب / نهج و ووك
 يف ةنيب ( وها ةيسسلارزفن ءاد/ قلع ىوعوملا نال ودلا موب ببسلاياع
 اعاجاادالاب بلاطب ضركلا عتسب ام[ فؤل) نم قبدم لو دوب ماذا غجيئولتتلا
 لفت انرنعور هز دنع ءزضارو نلفت ةبسسلا ناكر يخاثلاب ابو
 هرعب قبب عمدا ةرورض هيسبسلانيعتت و ل اقدنالل (كأص هن وكلك ت قولا رطنإ ىل
 ىسلار لقعلاو ئولبلاو مالس) ف قلكملا لاح ر يتعيف هيلا هيسسلا/( لن هج ام
 ف افاو/يبعلاغلد وار ذ اعلا لس]ول ينح رجا للاخ رنعرهطلا و ضرعلاو ةماقإاب
 نم نحف يبل اذ ويلعهالضلا تمحو اا زهرنع ضبا ترهطو | نوزجملا
 همر ا ءازجالا الون قولا لك اطهتفهأل ق الرز طوع ريخ) ا رفق الهأ ر ارم
 ضر نعئاضيزلا محال عزل اذهن اكو 01 > د | هةيله) مدعل رمل | زها
 ريل ال اوا ولو قبور اشالاويلا و مفحت ببسلاو هدب ادالل صن الل اهنح) )و تقول
 وهه دولا رجا نمءزجي يلصن |يصم ا] اول هنار ادملا ارش نملاق نم اقينعم
 > ارا نإ (ضرإ هحارش نمز ىف نماذكو نسحي ( يرحاوزجوا ناكل عوهج اذ الاو ببسلا ١
 حث التلال ئشلوب ادا ضن) امو )قاضي نز(مإ لاو ولف هب ادا/ل ضنا امريخإلا كازم
 صو ازلا زجر يسعتلا نم يلو | يخإلا رج ابر يبعتلا ور صقر وف نسحا ورصخ | ناكر
 نكي من او هيدالهار اص نم قحي بيسر يخالزج او ههاركلا ت قو وتمرد ابتطا ذ |
 لعجب نإ ب جوف وصناملاو تيه زخم اقام فو ىلع هانركد امو ينعم ا ]ذهب اصقان
 . تيرقترقف دا! ضنا ن اف حا رللنعوتمالسل ل وإلا زهلاوهو ابربس تقول ضحب

 رخا ياورفز دنع تقولا قيلطتب نايا خوغ يف (ثلإ لادا [وتننالاو حتيميبس
 او هلونرولاق امرخايا يف ويببسلا ئيعتتت ا: نع تفولا رجا نم ءزج
 عندو نعاهرخاوهالصلا توف ذا قولا كيلا ةيييسلا ناضيو ينعبريخاتلإ ف
 دنت |و :. رو هميسسلاو ديورلقلا نيب قانتلا ةرورطل ايسيض بلا ان رثتعإ اغا اتنإل
 لارتلا ةفصباشقلاويلعيجو |ذلو فحف اببسزملا ناكتقولاو دود لذ | ةيفرطلا
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 ديسسلان لاقي امو دهار لت قويت ىنم عفن عيت يحب ثب افلارصحلا امة ز وجعل قح
 ٠ تقلاكتاوذلادعب_بسلاربتعا |ذأو ببسلاوهن اهفرحااي|تلقتنا تيوذتلا بف
 حب بكاء (ضولا-هوجوي داره ا نإ نم مزؤت ام هباوجت ؟!>اإ هد بجو ام اضخلا <
 ٠١ تق ولالك ب بسلا ناك ذا زرق ن اف نقول انال |داا دب ببحو يزلارهالاب هد وجو باد
 | را ار انلخ ص انلا ففول)قاضؤلاز وك نإ ةبتيف ضعبلا ن اصقنرصت انوهو

 ةدابعلانوكراينعاي ]ب وذ اذكى سيل تقولا ناضنف ناكل (هكاخدصب تن يملا ف زب د
 ناكف ون جبسس تيفبو جتيلحت لا لعذلا نعايلاجيطماذاو ةرذكك اب اهبشنت هين
 هدر زكرصعل)رخايف الهار اصنمفع الماك( ضةلابجو |ذل و لماع سس اكب انأ بوجبل

| 



 ١ ْ ظ
 و االول يصر سعرا ا لا ا 1ْ

 وطار ءاكصق ان تقديفل فلا يف غرشس ولام درب الو حرولتلا يف /ذل لس افلا ةالايلع
 عسوأزفنلاب اب نالصق ان تقو هن ١ عم بورغلارنع هوارطف دك تبيح رسم |
 هب اري ت ابعاولا راسك مز النوي عورشلا رعب هنإنملاقي اماماو بجاولا باب نم
 رهظالفورورضلا, ر قبر وفتيف فايس ار نالطبلا نع ةوابعلا نوص ةرورض موزللا لكذ نإ ٠
 هاضق | ذ | اهصفانلا تفولاي كداب كرر كم لاذ نبانرسمارصعا ١ للزكاة يح يب وهل ار نع ت قولا زكيلاذغف اضم ب وحول قيبسس ن ]ىلع 0 لريغب ثتقولا صف انف نسسمارص+ | ذازجب لف ]افلا ركداكور ورضلاوامإاارصمللذ ف نلؤجب زك لامك هعجوع مو:للا ت وبن يف لكذ
 . ,  .اصقان يداثي ال ]ل ماك بثامن ]سهلا صرف ريمعت دلع"

 لتراذا نافرفذ انلا ت قولا يف ءوادازوجيون او لكذك همويرصعرسبل يسسم|ر صكيلع قطع 3 2 فلا 0 - .٠
 1 بورعدرصحعلا وسفب ال عبو ناصونل جولى د اننبف ريبن 1 نيعت هج ادإلا لارو 1س !يناضؤنلا خف ::ز ويمبسلل نيدعت ىب)

 شذ امن الخ هبفهاذاو هرخلا موي موصرذن اذا ام ةلزنعر اصف بجو اهءاد) هال هلالخيف
 يوم امتو ن اضؤنل ابيد انني الف الماك ترث هن امالصل ا لل خي وعبت_ىشلا :علطذ جبصلا ةلصيف
 قاثلا,ويلايف سهلا ترجإ تجاسيمل مسهل ارارع | ت قو يف وامكأ لسا اذا امدرواوولخلا
 ال ذإ هيف هتاضوزاوح مدعإسنإلا اب بيجاو اصف ان بجو هنا عمديف هءاضتز يم ثيح
 ىلؤكي دادي (صو از بجوامازلوق نمدارم او لس نيل وزاوجلا هدف قلسلا نعةباور
 ند (ميا |دالاىف ناصقنلان ال للف انب دراضاذ) اما همزلايف ازيدرصب (يزلا!بجإولا
 نااقلاهركذ|اذكتي اولا ف هلرب اجالمنالن اصونلار ضي ات قولا ثاف | ذاذ تقول فرثناببسسل
 دعبف (ضيإ (ّصقاندمزلا ف تبن ام ناكل صإلاي (رمؤ أن ناكا جب بسل|لوفبن الاقل وليف هريغو
 | داك ص هبالت اوهلا رعب ايبس تقول ل عجاضيباو لا ككاب ؤصنبب الت قولا ينعم
 كقولا ف ناصونلا ن ابرمهبخ كن او ثقولا زج عيمجيف بوجولل هشبله/مدعل تقولارخ|يف
 ”رقولاو ال محن اكن اصؤنلاو الص ناصئن الو )عفر بغيوطم) ذا م دكت اكمرفللا دابعب ةيششلل نيعتنلاادالنمورواجيام هناصفنو تافوالرباسكتق وو هذ | )ذل !لعفلارابتعا نلهت|غا
 نماماولعذلاب ناصقنلا ذا اصق اند انت الث الماك مزلا ن نقئدكي ضم اذاف/دالابرمالل
 يف ةيلهاماهخول ن اكن مق حو لاذ ااو تقولالكه فح ببسلا سيلف تقولارحا لسا
 :ميذو هلوفو قبس ارث ازكن اصؤن الو تقولارحا هفحف ببسل و زهاماو تقولا 2
 قرظ تقولا نال ةين ونيت طر مشب نا خهح نم يإ ماكحالا نابب يف ةييرثم غل | طرتشي
 بج قصولانيسعت نع قولطم ا الاب | روكذم نكي( عيرشم ادرعت ]ذا و بجاولارمغعسب
 هدا من ) عصإ/ي ازعلا يوادقيفو هيلع ةثب اقلاقحإ/ هيرب /ليقرهظلا يونولو هنيدعت
 طؤسيب سيلو طرش نييعتلا نازصا او هدر ارنعا لمع ديلعهثي اذلا نوكن إل

 انّيعوهف ادا[البدل .انيععت او حتقو قيضب
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 . قع تول ةعسرنع نيبعتلا بجوم انعم ا نال ت وول !قيضب نييعتلا طاؤسب لي
 ربوفتلا عاقن از اجالفتيضفوااض ذيشقول ةحقيضلا دنع قاب لكدو مفرش الدرعت
 نيبعنلاةلعملج ابو ةمالت عمود خص حئاربلا نعزقن رخل ح ا اله كعلازاوج دارلاو
 ملحجلا ناو قيضلارنعوعسوتلا لاو زلاهلاوزب لوغيلاماو اضب|قيضلارئعه يؤ اب
 لص]/نايدودرف باهر )وصف مرعرنعو اوطلا فرد تتلاكي بسلا لاوز عم فب رد

 يرتصتلا ناو هلعلالاوزب علا لاوز ى وذا رعب نمإلا يتبل اًريكرت ناكل اذذ | يناولتلا غر تختنل
 22١ اني تال ملوؤف عكا عون اؤتنإ بحوبإ/علعلا رو افتناو هلد اينم)لع كشرت و ء

 ول سيلد|هيسسلان قولان مءزج لاذ نتئيعل وعي ناك ييعتلابببسلا نيعتب الي

 هل نالولعذ نمضي ادالابإلانيعتب الو زاج هدعبو | هلبق يدا غنيعولف جاارشلا عضو /
 ,٠ ا. ١ ةنيعادإلا نال ج نيجتين هفخوفهاع ققترين) ظ

 زوما/او نيستلاول امو_ربفكتلا فر انني ثن
 2 .ٍ 24 40 00 44 ص 0 ا ا

 هبقردرررخوا اوسلو | نيكاسمةرشعماعط| نيبوراذللا فرض ناف نيملاؤثناكوهي |
 دلعف نمي نيعتب امراو نيعتب ل لوقلاب رك د ئم اي نيعولو

 . 0... وهب هلوحوو نوكب ث يسلاوومل ار ابكم ناكوا
 حصاقتن اب صقتنبو هدابدزاب”بجاولا >اذزب بجاوللار ارعم تقولانوكيو ازعب

 ما )ول) 3 9 0 5 00

اوللروحو بش لان ولن عمور ايهاب ازوااررداقم معجب كه هرارقموب جب دو :
 بج ويف بح 

 د 50 نضل ل قلطمو ثنا غلاف موصلا هشكاذو ' ا
 فاطم |رارعموُي 0 دلوهةدوجولببسو يدوفللر ايعموه يذلا تقولا ن| يحب ظ

 وس ةحلمادب بالي كاوهيرسلو بالم كلاو | نقولا (م) ببسلا نإلف بوحولا يبس هنااماو
 نيرتتالوعر (ردفلو قولا نيعدف (اههقحي باامذلا مدع عمر هشملا يف ينعب ضيرملاورئاسملا

 اه اقوي تارلملاونقانلان اولؤنع عاد لاب هدرقنم ةدارعمونطيوص نال دموتتلسس مويإلئماولا علا ز ٠
 >وهتن قاطمععبسلانإلا زمإلا_ ذو هبوحرل اببسولصب الذ موصلايف انيزيلإ) نالو بيس: كو لخرذ

 لوزةرجلاوشبسلا ناالاعو ريما سارهشلاذ اذ دذ اضالاوصنلا نمر هاظلاوهاموعرهشلا 1

 نجرهشلانم ةليل لوري لها ناكنم كسي ذلو هببس و عخلا«وفت مزلبإليل م لك

 قتنبيإ)راعم هوك يلع عير فت هتناريغل اذهل و فو خىلتلا يف (متقولار | |نمكادالا
 هلق مهصيل ذر هشلاعمرهت نق هناحس هلوقب دبر ايعلإ) خش بجو | عرشلا الورع موص
 ميس لل) قلطم. هيفيفتلل و ناضمر الا موصالف نابعش ٍكضارذ |مالسلاو:للصلا هيلع
 رونو نيعتيفنييخزر  قعبصنلاب ان اسن) اب يداني_رارلإ يف لح وتد اك م وصلا ةينؤؤلطم ير
 00 يكودص نع طخ وصولاف ناو نييعتر معنم لابتالاو
 ماو موصلاق لطم ةينب باصيف نيعتمضرعلا ن لل ن يبيعتريغنم حالا ق لطم هيفيفتكي يأ
 هداعلانعءدور صو لاعتن هللا يلا برت اربعل هدر صني يذلا )عدلا يهدارعلان مزال مافوينل( لص



 ا هر(هليلا طرة مال صل ديلكس خب جان اهل ظرشب عهيلكب ختي اهناكرذكلا عماهب رتعم يع
 ا عووفلاروجولاحبت و أطرقس تبثيؤيكف تا دابعلا ساسإو تاعاطلاس ارن اياز يفناف
 ١" كبشزب ىلؤك رى سيل انإق هيرعلا دب تبقيال اعيراوزتهربعلل اق اذا ديسلا نإ كرتالا
 3 ظ جبولتلايئازكع وعلا نضيف تبثي جا الهيق هدراولا ىلقتنسم ار ماوأاب نامي بوجحو
 ٌ 0-0 دا ا يقع ال اسكف لكلا ا رهشمي نيلصللانمك نم ليلاعت هلوقو ةاكزلا نونوبإل يذلا اعن هوفر هاطو
 1 6 ةسلا| حب (مِف نوبطاخي اليهن ا رهتلا ارو ام اشم خو مضعبلاور يعيب 0 0 يس ا 2-0
 ةالصلا وصلا فم رتب نوبق اعب الذ 00 هاركألاب 0
 هللا هجر نيرخاتمإ رنعر ا:كلاوهو مالسالا خ ةعل/س هنو ديز وبا يضاقلا به ذ هيلاو
 كب اغا هااموف ف انل كنا نملايل ا مذعب نيحذاعل م السلاو ةالصلاويلع هلوفليلاعت
 دلل) ن / مهل أف كوعاطا غن اذ هللا لوسر ياو هللاالولا الن | ةداهشيلا هعداد
 ءاد | باحو ناب ح.رصت ونهو ثيرحلا ةليلو مونلكي ف تاولبئسم م هيلكضرف يلاعت
 ! اولاف| ذك نامي يلهب اج1/يلع بترننب عبارشلا

 2-3 : ٠ لداح الو عفنارمغلا لباؤلالوذو حو هنئهتلاو
 0 ظ ءارتم | لب وشو هلوكي ءالعنس لال يس عاذ|

 ع 2

 ٠ 1 د

 نق دا رغد )يلع يعمل عضو ]يول هنالوهخلا صاخح ا نمو يأ ٠

 ٠ .كاوعهو ضئيقب يزل هل وود واعتمءارئماالبهلوخو 00

 ناامز خيه دن ]يزل ع اشلاوهو يزن ريع هنعمل ]ف طخقب ىهنلا نإ يعي 00
 لإ نمل عيمشيو منال اق يلاععن ميكحملا نكح يضنعموهاو ندر وماما نسحر م[ نعتقم |

 كلل د ناونيعل عل اب يعن الو هريغل يبقو هنيعل بق ناعون قكيهنملا جبفلا نا  3اع 33
 أ هلععتب ناهي هزار اغا وصور عتل ا نسح نإ رع | هناذاشيعرم حبت لقال



 تع ببي ب7 ب7 ب ربل رو م

 هذا > يلعرببار نعل لكذ ناكناو جيف هنعيهنلا هيلا قيضا يذلا لحذلا نيبع ن) دارم اب
 هاحر يع يف يثملاعضوو حهعنلا نازوكر اينعاب هحجمف اهئبعن اذ ثبعلاو لظلاور ذللك

 | : رجال دع

 نايرض حناو هربغل يانا نو ةشلاووضولاب
 1 ل ا يرتكلال رلاردح لسحق ب بلا ناينعب
 لاعفالاعااهذه عنتو عنطاولان اذ هطاوللاو مظلأو بزللاور فكلاك احضر هديك ينعم
 لؤعلا فز وكرم بزكلاو هيعذلا نارفتح ف نال عملا دور لب لفعلا درج اهحاق فرع

 يعل هذامو برقا لوفلاذهواعرش عبق اموطاوللالعجامررو هطاوللاو لظلا جقاذكو
 ياثلأ ناو هلوق ايس ام نيماضل

 ' نعل ا 4 0 رسحلاعذ/نعهنلاو ركدلإو ارملا تقوي حيبلاد
 دنع هنيئا يمول : مخل عبد ناعور هربخل جيغلا نإ ينعي
 الباف و هنئهنهلابح(صمنوكب اموهورو اهلا ةهج نم يبق ك اكهن اما ابفب /ث يكب

 لايف لكلاك دك ج نوكي رف بكرم ا ناونيعم ا ةقيرطلا يف و حىلتلا يف لاذ (ورظ هنوكل
 ةقفتنم تاكاسم| نم بكرمدن ال لوزا يسفلا نم موصلاو ناوي اكن وكي اكد خد ام اك

 دنم ءزجلك نوكيف هعاس موصب ثنعب موصرالق لجول ينح موص اهنملكه يفعلا
 مزلب اها ينعم او |رولمح اعورشسمرئعت | وذم فعن | ام ناكف (موص هنو كك تعايهنم
 ناو (عليذ لرتلجاو مارجوهو ويصعل ارب ذت نم بف اهانه مزلب ال نرقعت )اماقبإ
 يتطق هن أذ ويصحم ا لّرن بوجو قالخب نين نهتم هذكل ابجإو اعورشس م ردع ا امربر قت ناك
 عوتلاو مايفلا نماهّصاعب |ناف هزلصلا ف كلذ داسفألاب انضتلامزلاو لرخلابنامججتن



 ةدايعن اكلك ة زبك ر عن! اف هر عسل ريفيو حف مام ةالصرمس الد وهسلاو عوللار
 رهو علا اطب) نعاع اننم/ ضم :امؤحو ينعل مك ل ا
 هيصعمو معاط يعملان اف ؤيبصعل || رصخت و هعاطلا زر يصخ ]بقت امؤجفو بجاو
 ةعاطو هيبمعمزع اءازتم | ينعل) كرت هدادعلا لاطر | نع: هبصعل ا نعاعادنتماو
 ةدابع ف ارقفاهرسف || ذا يخم ا ةهجاهيف حرتف هد ايعل اطبإ يه ةيصعم اباكيز ار
 نا ثبح نم ةدابع م !بز/[ دزه موصن اكأمل يهتتن | (ضفلامزليذ اهيفيضلاويلع بجو

 ال

 , ىهام /ضارعااياعث هللا و ايبع نكرضارع| هن | ثيح نم ةيصعحمو ةعاط حسفن

1 
 "اهلى

  3م 2, ٠
ْ ١ 

 رغلاموبواعيح موب رخلا ناكو | د٠عاهلوذ فالخب يعي مايإ ىوصوفع هلل تل اقول اكيلاعن لام ةفينحييا نع نسما ةياورف جي( لاى نم صولعال اذ وصول قح ةعأذ “٠ 00 '
 عورتسلاو هذعرهنم او عورثسلا نيب زيرملا نكمي لوؤلاب2لوؤلابب اجيارزنلا ناز صاعلات
 هيف تعخذو يذلا بيازلانمسلاعيسز اجا ذهر_اييبخلا نكمي /لعفلا يل عؤلاب ب ابحي ١
 وس (ونلانعزييبملا 5 اهتسال لكأ جب مو وس (ينلا نود نمسا اع عيبلأ دار ن اصالهراؤ

 ومو معربا ى )عسل لرنل عيبلا يف نال و امنا ةهجنم ف اهل اشم 727 عيبلاو هلوئو
 اجواعب اينولأ كل الخالان ودب عيبلاو عيبلان ودب ل الخالد جوب رفذ ) كاكفن ا كلب اق
 د]لاوعهو ما رجلليف لاكفن ![لبقب | هجن ) ههبسق نيبو -رضصلا نه نيب قرغلاو نايشنمي
 هركد اىذلص|هيدروصني ل اكذن )1 ذا لوو رضعلا ىذلخ لاكن لاه ويغب
 الكا داكرنلا هل احارنلات قو عيبلانعوهسلا رت لاكهنا لضالانا دريالف يآاقلا
 ضيحلا خل احئطولا نعيذإلاى اكفنا يق مالكلا اذكى قلطم ا عيبلا يف اع يبلا اذه
 لوالوهبش ةدنرع نكي / كاكفن )| نكم ن اك ثيجو فخ الام قرلا نارب ضرتعلا
 ناكن أو شيب خف طر و وهل ثلا عنم شبت إلب لكم ليم ادئلا ىو عيبلا ناكؤنح

 ةفاص اؤالتخا ف رعباو ل ييسمولو هرجع رفعت | عادجإلا نا الار [ىلل منكي
 ؟انتالكالضنلا ضعب هركذ ات هلدإ/ نايضتقم بسك د عاو عون هئابزج
 ةيسحل لاول! نع قلطم/يهنلا نإ يعب كن اعؤا نعوهنلاو هلوفو نظام

 لايلا دونر فنب ءشلل لاذ ال مسلوق
 ! انمح هكعحقفاضئكازإ (فلعت عل اك

 "اءيسح ل احذ ل1 نعايهل ن )د اوني ر غلا نك 5 اقلط ىهنلا نا نعب
 3 أهف ابراح نوكيإةيعرششلا اعذ إنعام ن اكن او هنيعل عمت امد راج
 وج ولام ؤيسحلا لاذ نمدارفا اول سعتم هرخعل فامبف ابراج ذ ف ثوييل د هنيعل
 |دوحرل ناو عيسلاكيسح ا دوجؤل1 ع مرش >وجو ملام يع لابو زبر شبو انز لاك يؤخيسح
 علان اديس >وبحو هلوسملا دوبجولا اره عماسح ن ادوجوم 3 )وبفلاو ب ابعإلاناذ (رسيدح

 يش وعما مسبذ ايهحاطابتر ا ناطبتر باسح نيدوجوملالوبقلا و باجيإ/ن اب مك
 كار كيف لوبدلاو ب اجي /دجو ذا يح عيبل اوهينعم ا لك ذف هلا ثا يرسل / ولم نولي

00 



 ىكالللا بنرتالب عيبلادوجوب عرشلا رابقلاعمادجو ذاواعبب عرشلا و بتحيال
 نع ىهنلا ناكاغاو ةغل هربتعم عك ناي اىرثن ايس | مناكراو هقيفح ديز ام . تايعرشلاو ةقيفحون |يلع هيلعكوخللا فالطا ةحكتمالعو غر اع موذخ فئفؤنباإلامتايسحل ا )ايام هنم بنرفو مضوتلايف اذل يرشنلا دومجولإ بيسس
 ب اصلا لل, بخل ذاع تاينشل 3 ضونيعل يق مول نصمم ايسدل
 لصإأ ازهكرتنب الك هب قلعتيمل اهي 9 يهنلا وب قلع مو يهنلا(ضنقاو ىقلا
 ١ قيف عقلا ةؤص عما دف نكم ذا تابسحليف ةرورضالو ةدورضر بع نم

 يف و ضيعلا زااحّيطولا نيهنل ا وذ الخف عز يلدلا لدا ذ) الا اهتيعل قلاع
 تقلادااعرش )رببعمو هن ال امك يتلا نوك عازتمال ىكذ نهيب الت ايعرشلا
 ذا يحرمالاكر اينحالابطونم قيلكن يهنلا و اورش | ر ينعم نولي الف ]طاب وت اؤل
 0 ا ةرئالك د ايسحلا نعيهنلا نإ اين فدع بش ىعحا
 دوجو ناكما يرتسب ١ ةمر حلا م وب وصتن الكت ابعرشسلا نعيهذلا لك كاسح
 يهنلا 1 ا ال ا

 قلع «لكؤكر صن ا/ع الل لوك احر اخم جوجو زي خس اع تايسح اف قلعتب ال كك
 يهنلا ن اكولف الث مزيت صنال كلوفكزطابل اك ا ص/ هل ةيعورشمال اهب تايعرشلاو
 ىعيزلا فلا ناك ورتصيئوهيزلا ل طابلاوهو هن ازل مق ( عع ا<فاوتايعشلا
 اككرش انكم نولكيالا ع. جيهنلا ناعت نوكي هال ىهنلا نال طب ابجو م هنلا منوم
 1 ا . هلوعب ةراشإل ةيلاو

 :٠٠ الطبم ناكديضتقلوحو لعوتوبت (نكمسيلف
 اهننمالطأب حنوكونا] هنارل اف حر عي هذل نتي هل يضتقم وه يذلا عقلا نوكيالذ يهذلا
 اعرتسمنعهنم ان اكمإ هاضتقمذ 2 يهنل) ظيبف يهنل اياب الاو فيلكتلل لا حجسيل عرس

 افب يدبسبل هنالاع ذن ( هيكون يهم انوك ردسي عورشملا نعوهنلا ذ 2 نكميريغو هو كج

 نعونلا ناكثيحو عيبلاوعبتر تدارك اكت الماعولا اع دونم هدولطملا منزرط  ك ”نو
 هما زعت لايعرتسمإ اذلا فلا ناكو هديكو ثم اؤب عما مزجو هزل ايضتفم عورثسما ظ

 ريخلامِقلالع من عهنملا مق نم هيضقي امازلح مرجإيجنلا مارحنال عرتسموهو
 هكرعذ اشلاهيلوقي (يياذلا عقلا طع زج ذا ام ىالنك 72 للص | ةيعو ثمل )اقبل
 00 ا ا ا ا ا
 نسرفملا بيلا وجوتلاكر خانم فِ ليلدب يش لح عفر نع ةرارع ئيشلا ن ال ب (5

 يكاودنع نع لاب قلكلا بانيإ سرس اق ثم 3 2 0
 قلاب اطلوبف نك امفوه ل عفلا نع قللآبلطل عوض و مون الع تل اهب طاخملا يف فرضت
 يشم اف عانتمالاةرازتيالب باب ارك اهتنالار بطاذملا ب اذيف عورشما)عئلأ ذه نع



 بطاح ا عانتم الع ءانب منج هنم ا يف مدعلإو اعرشم يشل/لكذمدجيدعانب وفم ا
 لصاح او وبضنغي يهنااو اعرتم ومولاي انب يضلاذإ ضينفنيفر لع ارجو ار ايتخاوذع
 ريزعم ايار يع منع هينم ا نايل اهيذعز رت /و ل هن الم نعيهنملا قص لعاب ىهنلا نإ

 رحال ون موصو عيكومهنملا نا اعط لعن (ن طل طاب مزاللاو يعةلارتحل اوه يشل نالاع :
 هيلي عول هدالو اعجلاو لاسمالا] ن ابعرشسا هالصلاو وصلاو هامإ دهوك ا تاقوإل ل اصو

 وهيئرشلانا مشان الو )يلع درو)و ثبع جز ] نع عنم ا نال هنع عنمب لاذ اعنتم ن اكل ٠
 هشيعم ا ةروصلابتو الا كوب غراشلاهيمسب ام يرشلا نالوتم ع ايرشلا]ب اعرشربتحم
 هلطاب بنجل ةالصو ديرب ةالصو هعيعت ةالص)افب لما تعصوصوصالا ةلاخاو
 جلا نعزاج ذه عالاو هفيفح از طظسب ]و بيلرتلا ئه ب جوي اء ]| زهن اب بيجاو

 انتدجحمب 0 ناهس ولوف يفيهتل ارث ضقنلا دري )و ويح لسم الع مي[

 منالانا يار فا مايا ةالصلا يحد مالسلاو ةالسلا هيلعولوخر مو

 هيب رب /يحوذ اشلارنعإطابوهعل د نم_ثلعزيلدل |لدب 07

 :ءلازهئلا نعيهنلا نوككي |
 جوعلاةنكي احا لضفولا وعتو

 لام اولد ارموهو ولت يف ره تن دوجولف اررلا (ما لص اب الوؤصوب

 نكي انا ضن لاوهو ةوصوب عير مت دلص ب اعورشم ناكتدلتم موققم ا
 : وون هد ذ/ ضوعلا

 مور عو نضيع الف الإ ءلصاب عورشمهن اف طرشلاب عيبلا] ذل و قصولاكع بن



 عيبلا_لؤش |زلو انرلاكن اكن عورشم رئعدباز رما »و قصولاك هنو ررشلا وهو
 هنادروامازكو م 5 لا هدالزلاط قس اب (ىيعص
 ينال ضفلاوهو عيبلار بع ىنعل دراوطرتسو عيب نعيهن مللسلاو اذ الغلا هيلع
 ومرح او داسلا خوديه بشد نكل ع ور تك ا لصا هب موعزب للف طرشلاو ضوعسلا نع
 رمتا اذكو ثمالاب كمي هتيم ا را ومر كل يف اني لوغو نيمل لكم ويلع بترد
 ١" < عيبلاف ببسلا نا اا وبيبسو أننا 1ىف انت لذمرح ا نا اهىاهغيببلكوبد
 بترتنال )طايل ايمو دع اؤننلا بولطم بترترس افلام جب اول بولطمر بينكم اوف يلا زنا بنز ني يصل عيبلا 3 2ل صاح و بيس لو ا 0 | 3 هنا[ صاحلاو ببسلاروصؤل تاعربتلاو هبهلاك 22 نرؤلاب يوفتب نإلالا لكلا ايبس ضهتتم :ثبملد اولا ةفصل ىقعضاى دسافلا
 هوو ع عالطالاب /رففلاة اس اوميلعاهنير غ 0 درغلاد صب اكاسم|هنوكل عر تال“ يم ان ور : :-:مروموملا ىالخ قبرستلام [اورطولادبكإ ذكور جلا موب عوص اما والصازن|
 (مررحزاكم يرحم ا هد دروام دع برشبو لكا مإبا1هد ]/مابإا هزه موصنئهنلاو رهلاح

 تارطفل ا كرت موصلا| ذهن اكذ يلاعت هدلا ةفايضنعضرعاو ةباج | كر نار اينعاب
 ةباجا لا رف اضإلثيح نمو ظ)ابع تارطؤم ايل! وذ اضإث يح نموه هب اجا/و هنن الثلا
 ”صتخالو اذلانود]و )اوه موصللي لصإلاوضلاو بجاولا لون نم ويف اك نكن هوعدلا
 ةلزنعراصهياجإل رست عباشلا ةلزنمب هب اجالإي ا حو اضإار ابتعاب موصل اذ مابإ/ا ذهب
 ريع هلصاباعور نص موصلا |زهد'ؤ بف ل صإلا ةلزنمب ثالثلا تارطفم ا كرتر قصولا

 اب دوم وليد ماصولو هيضفبو ورطزؤونو هب رزللا جدوح| ل ساؤ ناو وؤصوب عورشسم ٠
 'ك 5 : :وبارهلا ىف ا عمزتلا ىزكهنأم

 1 نولكلا امو الار زك وسلا جيررشم نعاشيقند
 : 5 زراجونلانعإؤل اهنوالحنءامرم

 م اراك الور دخيل 2 لاس م انا زن رح رم ازين هلوق
 يمينلا نانمروكذم ارصإلا صول ون هريرفتض ون باوحازهور حلا عب ليك طع
 اق االاورك) ويب ناكل قصولانو >زصإل اباهتيعرثس يضنغب هيعرشملالاععذ )نع
 مكن يماضم اب هنعربعم اوعو لولا روهظوف ام عيب تاهمإلا ماجر يف ام يت
 لصإلا نملطاب ىذ جيم ) عماكزكم راسم اج اكن ناكل و جؤصوب | دس (ف هلصاب
 مئالعلعزيلرلا غيم اذا نؤك اغارصإ نم ايركذ ام ن1 ب ]وج اريرقتو عورشمر منع
 > اف عن الاروصن ماعل ءاكنلا | زه نالطبو عومبلا هزهن نال طسولعز يلرلا ءاق دقو
 مراح الود مو تعم نيم اضم او حمق للم او لاع سيل كا و لولمت لام عيمل )لح نال
 ىقنلا عار اجل ةلاثم )يييهنلان اكو امرك سيل مدايب نمينا حالا كذا
 يات لوقف ايىهنلا لع منلاقالطاعصازلو مارعإ رسوب يي امهنبب ةهب اس
 ايؤنمتاروكزم ا هذه نملك ن اوف هبف بجرالو 213 لارجالو اقوسم !طوثفر الذ
 عانّم) بلطي اثلاو عاننمالا هياكيبب كيرثس مارعإ لوإلانإ قر ئلاو ايهنمإل



 ويشن عازم ل بانا ذا ةيرشم سباق نمل اذ مدعلا يلع عادا
 2 ا "سن سييل اوله نإ نمليِ اماماو

 1| 0 و 8 موقت“ هي م م ى

 ا 0 2 0 ب
 تسيل ةعاانإلا نإ 000 1ع ب ع
 يطسملا ياا نوديرب معراهدهسشب ارحصوتياعت هللامهمجر (ملعلان لل و ارعرن امكح
 ةحيرشبيفاعورثصن ارحل عيب نبع ئسذلاب| كجم ل اهنيعورش يلع وعلب ماولذ
 معبر درثس يف اعورتسمن مباسملا عاهنو بلع ءانيبيولع همالس وللا تاولصبوؤعب
 اع رشو ديعو رثسملا بح وسن | ينكر مالسلا و ةالصلالضف اديلعو انيشولعمد))

 هّيسحلا هّيسعلو ماسف للا لو اب جيعرشلا وجب يعناشلاو
 مانا لوا ا اهنكيقنملا ديسكو هيتس لاعف اق حلبي اعتهاوجر يذاشلا نايفعب
 (هيزوك ف 2 وديا لاسناوشلا ناوهتل رفا 0مل تاط اموهو

 نينا لا ونمولع نييك مالا لامكلا يعي فلا هنل اف: هريغل
 هاضنق) ام ؤورفجإك

 ىلطما نرردبقلا ينج اطل انل لليل هاجر يل الالاف اغ | يحب

 رحاو لاوئمز عل اركلا (ضنف ا يف امه: نس ال اهباينم دق | يقلطليا رمال اكل املك لا فرصنب
 ةاي هؤيدحاضيايهنلا اضي| نك هانلق اه ةقيقح سلا »ب اضنكا يف :رملا نا ايتو
 4 ”ىلتلافلاق للطاب ن ناكو هنيعل (ىيمف هنعيهنملا عرشسلال عفلا نوكيه هدنعم عبقلا
 و باونلل موصل اكدوصقم ماكعإ,نلكملا لاوعذا ضعب عضو ع اننملاث)

 عضول كل ذ عضاوملا كت قف بهذ عضاوملا ضعب يف لكذ نكوهن رو تامل
 كاامل ايبسرس ىلا عيبلاو باوثلل (طانمويعلا موب يف موصلا نوب يح يكرشلا
 رب ب يصلح ازعجح عافت الب مح نم كل ذ عفن عقتراو/

 خيصعم|زو حدك درب درد هنلاامعو ورثسم اب سببلو ّقآزلايقلاو
 ةيصعمناك عر ازملا نمدنعيهئلا در 0م دو موك
 ْْى انثال هن ايياعتدللا هم غر انّدع] باجاو اعو نوكيا لف ع عورتا وليت
 2 0 محا مرسم ن الهلوخب دارا نت فالتتخال

 قالط يف ارييهنلا رعت قملاؤصولا عمر وحريغي )لك ذ عم هن !انعنم
 دهس لمار ارا ناوناكمالر دب هيصعيل |عؤدوعجلابرمودو

 ريرفقلا كايا وبارلا تعدي لمح حم رذاطم < نوكبو عازنلال حمو هف
 كفاسم الو اتا عرشسلاب هاما ل سزع زفا

 يالا ضان ا عمرتلب 0 01001 دعا نر



 ملبايقمعملا

 (ضيإ انلص/ وع ازضقن درت لكل ويلعب تر ديالك امابو حنيعل جبتي شلونك هنم ا نإ نم
 اند | عم ماكح]| اهل نوكي الف لاص| يع ورتسم ا مدعل اهنع يهل هيبسخلاعذ] اهن اف
 | ولم دما عبار قمرات مدنا مهن يفاضل ولج او كك اهن انتين
 اولع ناني اولا اب اي لع هوطوم ا ةمرح خبر | ت امرح ويعين | اناو ثيح ره اصم ا
 نظن او هن أنب نيرو فرلعن او اهتاهما ةمرجد اواؤس ناو هي انباع اهئلمرحو
 ركرزجلالنْولا هر هاصل) ينل بس نولبالز ضح مارحانزلا ل ووبو هيو لباولا يلع

 "أي زل ن | باول او لتلبلو ببسلا نيد وبس انمالو اهب هرفاسم ا و هولخم ا خفت تاهمإلإ
 ىلا هنهيرعتبع همرح اب اهب/ يق لص)اوهفدلولل ببس هنإل ر وسئنب لكذ بحير زم
 يلولاوهياصإا لصالة فص ميو ربتعمديفلخ ابل متي امو يمول اكتب اييسالاو فارطإ]
 ليف ناف مارعيطو ئمرلوهنإ هازعممداز مارح هلوق دز اباودم مر اب ؤيصنتب النبع
 | ذاوور ضم معاج عورشم معاعفب عورشم مخ اجازتما(جرتم) نيام نم قولخوه
 يعمالا: اف نيعمب وصصخغ هتيرذإلو هثالثل /ارش انرلارلو مالسلاو ةللصلايلكل ا
 رلو نم اصإ [:زئادلورهاشن رةفالطإابو امارحنولب دلولا قلخو حارش لاق ارض زم

 كاما ركلا عب. (:رلاردر و سب الو هموقيإ عسل ثيرح اذ اين دو انب د ةريزيرل
 اهوخو ةنماماو هاضقؤوند اهو هند يعل وبف نم هدشرلا دلو اه وتس قلا
 اههيابا لا بش امهل نيرل اولا ن ثيبرحا عمن )لاف: نم هنمو <ىلتلا قاذك

 >رارم ا ناز يضفتلاهعيعلا سل زيقور ابتعإلاذهج مث الثنارش دلولاف
 نوكب [ويحب هرفاسملا )و ول وفك ناطيشلاومالاو بال شر الذلا نمر صح سون |
 (ضياز عبومولا هصخلا يبس يم اعلارباسو قيرطلا عطق نمويغبلا لدم يقر فسلا

 هلر واج لانو نايصعلل]ب جثيعل (كيف سيل رفسلا ى/ذ نإ باو لاو ملص | يلعءانب
 تصخلا نايعب 21 ديفي لو هلوذو هصخرللاببسوءاصف ردنلا تق و عيبل اكن اكذ
 هنيعل بت يسحر حز وفتو نامتعلا | ردع ك لملل اببس نوي الف ىملا يغب )
 ريلالوب |بصغلاب بجاولاو ناهغلارنع كام اوهو يرث عع ويلك رب الذ
 كالملا تيثنالا: |هباوجو اضيا ءاص/ ىلع زهو هنم بوصخل كل مولع هي اب نيعلاو

 ةهقلاباضؤلاةروزنع نم نالاعرتس نارملا نحف لب هبهلاو عيبلابهتت وك [دوصفم بصغلاب
 5 قلفونم بوصغللاكل مناعلاراصاملون و تاذاث اربجن وكيل هككمنكنيعلا خورح
 وهو رخاو هي ونعلربك او لربلا عنجا بصاغغلا كلمإب ل خربو هكلم نع بوصغم ا جرذي
 يرتلالكلا نسح ل انسحراصذ عورشسم و هيذلا ناودعلا ن اه طرخسبصاخلل كم ا توينز وجي لم

 ا . , ر يرنهللوخيا حشو زك عبانئشلا طم
 نولبرف كال اماليتسالاب امو اف نولبرئاكلاكذم سم الامال رتسالابامو 22020

 1 اضياانلص|يلعاضؤن دردواضب |ملص اودع ءاب اذه

 | 0 كبادركلا ةعنل اببس نولبالو هيصعم اليسا ن الجرار د يلا هز ارخاب يا اليتسلاب
 . ٠ لكذو ريبفلالعو حاسما لاما لعءالينسإلا !توُبن يلع عامجالل هريغل و نعي هنماليتسلان |



 ْش
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 عرشسلاؤ < ضرعتلامرحوتسلا وكي | لحم ا خمصعو هو هربخل هنعيهتمهن | يعليلد لكذ
 يم ١ 1 ز يف مشب أذ ريغ اذلاوم | ةيصعيو دبعلا ق حيو
 وا هيلعربلاب از ر حزام ا مادام تبثش اجا ذههحلاو ريصلاولع اليتس اك اهبلع هاليتس/ نوليذ
 ءارتب ) اقيالاروظح ا هنسإالاق بي ملف تطقسف همهعلا ببس و ههزلاز ارعإ/لازدقو رادلا
 هكلمي اة جدحاو مرح ا ريص زخإ نك ريب ممهعلالاوز ريغبالذ موصعمز حا ع درو اليتسال
 الخراضوإ جارتس نمو جارخالار عب ردمهككلاز نو نكل ميلعب جك هيب يف كلش ل نح

 لكذك ا وتبإلان م هداك قبلا ةلاحيف ميج عجرتقل ع اليتسالا لونن ازال عيبلا وعني ل
 ىصعم ريغ لاميلعاووتسا هن اك اور اصف ثلا وحي ينكسلاو سبللا ةائسميف
 هجبب زوج ع ابول هدا يرنالا عارخا دعبل كمي لد يصلان ] لسالو كلل ببس لصف ارنب
 هتمرح ةذأبصارجلا بجيل سرب مولو لاسر )أ هيلع بج نلك هذك الجو عماجلا يف هركذ ارك
 نذ داصيملاذاو تمير يغ عيبلا ن ل يسلا مره نمد سبل عببلا ةلَسم و مر علل املتعتو
 لاقيولعلان ارب عش هماكح او هما سؤ !وصاخلا قبروعت نم غرو 1م اتناول

 ادا! (هدودح ته ئقفاون .ل)دارئإلم نيايزلماعلاو .
 لاما دهو | داخنا دورا خذ اونم دافعت ظول احالطصاو لماشلا ينعم غل ماعلا
 هيبساهاب اول وعم عصب ماعلا دارو | هيف لرتشب رك ينعم نم ماعلل رب الون 1 شنان ع
 ضال الو انتل ناز نيمار دع لا نواح موقد
 ذا لرتشملا تخدار إل مشي هلوقدو سنجايؤل هلوؤع مالسإلا يعمب إلا جدخ يلا
 يت دل موهتألاذإ لوبلا قيرطن لب لومشلا قيرطب هين اعميلعق للجبل
 ٌدحلا تخ احر دنماماع ن الجدر املا ثيحلا دار ال نويعل اكرحاوينعمدارو | ىلإ

 ةوزتم هاوقبو نيعلاوعونلاو سنجلا|صاخيعا همر فثم ا م الثلا هعاون اص اذالوب عرطو
 محإو ئعمر ارتعاب سيل داحإن ماهدمضؤ ال اهلو مس نالهُي اهاكذ رعلا ارسا خرط دوو
 درك ذ اانا ريكتتلاب|دارذا هلوقب جرت هن ا قعدحا زك جوي ن ابدا ئالا ديف وتشت
 ديقب لرتشلل ري اك خصوص درعلا اهس١ تايمتو هقلطم ا ةييكلا هب دارملا ن الي ااذلا
 هدياؤب [ممنملكدرفنب نري قع قيرعتلا ل هش | يف عادتما او اضبا دارؤإلا دهدح قفاؤن
 ازهورلقعلاز املا حب يف ىئ)ز انهتلا قفا هركذ اك يرخا ةدب (ذ قف اههكارتش ا عمدصاخ
 خحءاشنملا ضدعبو مالسإل ف هيلع امولع ماعلا فر بنعملا نافرككملا عيجلا لو انتي فيرحتلا
 صاغلن يب هطساو هلعج نم مهنمو هيف لرتشتر هار اتعاب ت ايمسم ا نم عجماظتن اوه
 أهيهيذ ماعلا ؤزرعشييحر انها يفاف قفاوم قيرحتلا | ذهو قرعكتسمر بع دال ماعلاو
 لرفنلابلوازنلا هبجر اش ضحدرسف و لوهشسلا | ريس لع دور ىلا ةقفتمادارف /لوانتي

 لوانتتالاهن اف ورشعت دارعإ/امساو دي زك ن يحل صاخب رضا دارك | هلوق دنعلاة
 قرصضنإم شعلا دار ف او اهنمرحا_ميوعرشسلا ق رصب اميشسلا دارا نال ززجازب )دارا
 هلاوقبف لرتشملل ايت سنج دارفا لو اننب امهاوؤنل اق ورش ون | اهنمرعإو ىلع
 يفنلاقايسي هركنلانعلو سلا يبسولع هلوقب زر تحا و لرئشم ا نرخ دو دخلا قؤؤتم



 :*؛اوهتتاز اهم اهيلع ماعلا ق الط اف لوزسلا اللربلا قيرطباع ةقفتنم دارط لو انشت اهي اف
 ا اا ا ا لا
 ب5 ماربل ايس عدو ردا قفلت |داروا ل وانت ام لتشمل ا لاق ثيحاضب | لردشم ا فيرعنيف
 ل ربلا]يبسولعون اؤرمإ/ل وا نم لرتشملل حرجتوهدو لوهشلا ميس ولع هل ويف هل احل ركل

 اهنمرحاز لكي عوتلا قو رصيب ام دارد الاب دارم ا نإ يوع >زكذكو ح هلمانتب قيكف ل وىزنملا
 ايرحاو لكزعق رصيإلؤ )نو دبزر نوهسمزذم حرر عماجربغ قير عتلا نواب جوت
 نفل هذ اب ماععلإ فرع ن ا رعب حءولنلا يف ىلاعت هدلا هجر ناز (زهتلا همالعلا ل ( هنخ
 حو لص ولصلاب دار اوصن امهل ملصيام عيوب قرختسمر وصح غريثكك ار حاو عنو

 نيهلسمل لاعبا ثماهامساو عوبجلا خصر اصر اينعإلا| ذهب و مشا زجل كل او هن ايش زج لن سا
 عقريوعدوكدكو يهنارعلا يف ناخرذ هل ل صن ا قر خنت سمداعإا يا ةبسنلاب موغلا و طهرلاو
 قايسامف نصل رصن عملو لا ]/لربلازيبس عاهلو انت نو ماعلا رحنمجيفنم اوركللا
 يون لابن اف يولتلا يف دمالعلال اذ ةعوزم مخ ثابثالافو عنيفنلا عضوميف هركزلا نإ
 ننيقنماورك ارعنسإنم تبترقو ييونلا ميه دمنا نم )عضولا انلق رينككعضون ميو ماع

 يفنلا مومبيتخميينلا حيف درهلكل قرغتسمظظؤللادرونمعملا خلا ر للان ع ؤنم كلا نا
 اهمومع نوكق يونلا عضولا نعم زهو مومعلاٍ العمل يف عوبجلا نحو جرفلا ين داحإلا نع
 هركعلااقياللاف غللذ يتانبال> رفطك ا فتن ابإ/ نكمل هم دره اؤتن) ن | يحمب ابر ورض (ىلفع
 امهيفالاريعتش مو قيكز اع اهنا لس الفن (: !/ق يق ماعلا قبرعتلاوز اجويفنمللا
 بجاءلا نب! لوص) كراش نم بو عه ) رصدت و يبس دردو هويه خمسا عنمول اب هل ت عضو
 . , , صح شلاازل بجومومملا لت رفاوف عطقلاب هنا دقي
 !منابن اب دارهاع علطول ادارفألانم ونخ أ امعيبحو لكلا تبكه ص "ابق ماعلا نأ يحب

 ليلدئينانمعال احا ا فجل زيلرلا نعابش ان |اىاح وصخ ل هك رع صالل ابق هد ) عطتقلاب
 الكيف ملا بج يب ىلاتن هللا حر يفاشلا ربعو ان رنعوهو علم قرنا عمز (يللصاخ ا اهتحاك
 ناوضطرةراهملا لتس | رق ههيلعل رب ظفلدل نوكين اوبال >وصقمويعم موهعلا ناله ل واني
 ههبنتم نيوزيل >وكيلا تدلل ههرف اشلارنع هنككهربرع نطاوميف هموميلع هيلعيلاغتونلا
 . صم اقحان/سايفل ابو رعاولار بج هصيصخ م عبو داقتعالان ود هل ب وحوريؤيو
 نالجكضعبلاهنمصخردقو لا ماعنمام (يهنكاعت هدلا فك س ابعنبا نعل قن نح ويد عباثس
 ربت نمرحإ وب وصيصنكز وك او نيعطتولا و صاغلل واسموهانرنع وز اهملا صاذللاتحا
 دقالطاطرولامز اليحم اوكذن اكينعمل عضو ذ/ ]وللا نالؤمورعد اقّتعل رجعو سايغلاو رحاولا
 اعطقوايستنبتب ص اخ اكس وصخ اريل د م . وب تح ماعلل عزالمومعلاف دؤالخواعيلرلا ونبي تح
 تاباطخةماعونامإلاعفترالهنبر رغب ةذ ايهسمض عب ةداراز اجول وز (هالبل د ىوؤب ْنح
 موهحلا عيبصب ماكحال ف انم ععال هنير فر يغنم ضعبلا ةدار) ان زوعرلف هماععرشسلا
 و نموت رف الب ضعبلا ةدار| وعدو لادا هةيلكت و عماسل العب كول :ل] ىلا يدوب ر زهو
 ٠ , هيفليلدالفاو ضقنلاب دعوضوملعداكر ذاروعكزكي[ ناس ايع نبا نعلقن امجلكلا لدي
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 نط ابل) ةدارإلارابتعا طقس عسولا يف سيل ميلان هللا (:ذلكي م اه لبق ناذ هيئزيل د
 دافنعإلا ازمزلب لد لعلاق حي ثيقب اهناكرهاذظلاموهلابرهعلا انمزلف معلا فحي
 بسك ياكتلا ناكاملانلق نام الذ ترب ار هاظلا موهل از رعلا بوجوب لوفلا عمو عليؤل)
 الح الواهعال زقحي هنطابلا در )اربتعتمل نطابلاٍرعفوقولا انعسو يف سيلو عسولا
 ةدار ال اقن دؤو ارعطق موهعلا نم هفي (مؤبذ |رمسيبت نطابلا مافمرهاظلا بيسلا ماو

 !نال وال قيرطلاب ٍلعلا حف نطفس قافتال (لمعل ا قحيف تطقس ارب صوصالا
 الفا >دريوارصالا قجؤفف عبتلا وحي طؤس يمن هل عبت عراوجل عر لص/و هو بلقلا رع
 يفركوو طاينحإ عيتلا قحيف اه هراشتعا مدع هاضاراو ناقلة ال
 تاينادع ءيتلا نيثم يوفي از وست عبذلا نميوفللصإلان اب (:ز او لعلا نودلهعلا
 0 نارا ةرش اير افحن الدلة تيجان رجولتك

 ىط يعبأ ؛
 ديسنلا |زل هلوفول صان ودعنتلاق حو ايؤاسضقنلا فر وصف هينظلا زنا نااركلصالق ح
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 0 و طسلا 22 ين ف ل1يزل هب , ر لاو ار كصادلل نيسن هب ل نيش اعل

 كا 00 ل 2 [ 9 |نَع 2( ٠

 اعتناق موي دراما < رشا جالا يشل مان ع لربلاوهزت 9-95

 يننحر يع ٍؤينح هؤينحوب اذ ؤنعرهزملاو يفينح نيدل/ يق از ذ قزح يغنم
 يفنجريغيفينحيعف اشلاو ينجو يفينح هعبتمو



 صوصخيازلاناؤ سانلا لع سس ارفلابو هولكو هدلا عسا ثا وركذإ مالسلاو ةزلصلاويلع ٠

 ظ يناثلا ىزل قولا! دعب و نايشالا|ذل خاخن ناف
 "1" صفلا نيؤذ نيبو ةفلح, صتخ اذنهلو اف يصما
 رحم ,قلحمالىلا يف سيلو سس وماؤلا يف و مالل! نوكسب نؤلخ او اهرسكو اهلا ْعْوب صنلا
 صفلانالول )| انمسلو ماعل اك ايحطقصاذل ا نولكر ظزت | زهوجؤيعض ةخلوا قلاح عمجالا
 منن ) نمت |دايزلايف يلاعت هللا وعر ري هركذ ام اصاجو هل نا درفال اذا نازجوقلخ او
 ناؤصن(هزبجمئلاولو الا وقلم او زصفنم مالكب رخال وصب يعوا عن اسنال واخي يصااذ |
 باوحي اب يرخإلاو همورعب هلوانتنب غال اذإ ماع ب اجي ابارهرح) نانيصو صخلايف عمجاةنال
 هزهب ن ازيصولا ت اكول اضبالاقؤ يداصاخإل | عجيل ككل يف (هنيب ةاواسم ا تبت )و صاخ
 "رع اعلاب نرقامصاخلا نالرخالل ىؤلخ او صفلاب هل ٍ ومار صؤلا ن اكل وصوم مالك هؤصلا
 . نورا ىذاز بر صير ل ز حان الو صفلا نود جوال ماعلا ب اي اب هدارم نار هظؤ ان اببراص
 يلوالاؤو ارصفون اذلا خبصولا تخير خ>صفلان ال لوصوط اكل وصوم ا يلاخذ هللا هجر سود و ب )لاو
 لوؤلاناهوصخو نذا/مومعيف افلتخا |ذ|لاملابرو براضم ا طولاغو قدارصقلارابنعاو اعبت
 ياريبص ا (هنبب مضر اعم ا مايخر اك ماعلا وصاالا نيب هاو اسما ولون اما هبا عوملا يري نمل
 مالمالا :فوراوردلبلج| ناك ع اؤرضنلا اكاهتن حرس )اوفعرقعلا ذا فعل ايغنقمب عاجلا

 وكولادار لاو هرككل يخيل قلاركذل )برا اذا ع يلعب هيب دع يل دب ف اسللاركلا كول اب دارهم او ةنماع هيلع هنلا سارككب لامع آولكانابو مناع هلوق يام نياكت ال ايعلطق ماعلا نوكيلع حيرفت | ذهن ررفلااو حذلاة با ركزي /امهصيصخسر حماك.
 مناور جذ (نشملا هبل اق كس ارؤلاو رحاولار بكب نىصرصنك وجي الفذ صوصخ,ة دب /ويعطق ماعلاوا روينا ةزتم عوخت دبجوماهمويلع ةيااذ كة يلع لسا عامجل يلا لاح
 هلوقنمىوراههو رحاولار بص وصخ مومعلاناو ا ريعهيمسلا/ورتعلجلا بهذ ثيحي اع
 (منكيلاعنولاطروشبب اعنزع ورام و عبو اى 2 ايدل سال حزب لسملا مالسلاو ةالصلاوبلع

 لاقف آ/6) (هيلعددلا سان وركوياايرذالن الب اننوت اي امأوم !انههنا هلال وبس بتل ااه

 000 ا 11 راب تل دا صرنا دقسل اءا نات عاضاوتم
 زتلاز (و(ؤحرت] د ىم الذ( :>ىؤح ماحلان )لن او عطقولا ضراحب !يطلأو ناينظ
 ا لاسم اس اند« انس 0 ةلكامائ)
 حم عوؤرم نايسنلان الو اصوصخم ماعلا نكي لذ [ئخاركا ذ يس (زلان اك |ري رقت هدوجوم
 ةلاحلع لويز و)/ةيبرحلاو قيفختلا هس الف رص موهذ يس ازل يعم سيل دماعلاو ثي رحم لاب
 هنل) يحروشب اعيد رح اماه زج غردتن ناو تابامرلاو قرطلاض جدير كك ن !ليلد» نايسنلا
 2 ناكوناوعلدبىلدوديعستلا 3 لشلا عودودنعلكإانع تلاس (هن ال نإ ] يل دوهذ (هنعيلاعن
 (يسل يرتش نم | روي سلا عرب إ/ سم ا نارهاظلا يلعانب هحابالاب مالسلاو ةالصلا بلع ٠ قثف) اأو نيفسم ا بارعانعن اكلاوسلا نافل كلا طي ارش نم ءيجشنلا نا غرنع(ةورعم
 زوجيامنا ماعلاصيصخخن إل عوسوج ةجب ذ هنز عيون ناو لو انتل اول حابب نيفسم ا قوس يف



 نايسلارعلاق حلا ذاذرهلا ةلاحإ/ قب )و هد معلا نكع ام ماع!تحيؤب اذار وجا
 (همومعب ةبا ناب ررخإاازه» نعي فل !باحاو سايفلاو رحاولار بك ص نلل طعن
 رانملا يلعولما نبا وش يفام نلعهنلا زهلع مل دإ/ن لماتاذإ ناو ازعل يطعتلا مزلبالف اهوخيو هتيم او هدوقوم او غصلارلع حب ذام هريكيو اري هيمستلا لور ته لوانشت
 " ركوب مام هلوف يلع قطعر رقم الو هلوفو يداهلا هن احيللا جل هاسنلا نم

 قسياو عطب نكي ذئياو انس هيو زدقي)مرابابقلا ذا صاصقى | قيرط عطقواانذو | ةدرب مدل ا جابمن ا )زهرصاو سارقلاب اور حا ولأ بخ فيرثلا مرح ل خا >ليئزماشلا اذمأ ناكولخدنمودهن دبس هلوؤ نم نمنؤل يبرر فملا موبعلاص يصخخْ وجي )و با ٠ ستعمل انسايفلااورحاول رخل ابالصا|فيرشلا خلا يف لخا دلل نمالا خيإف لماشلاموعلانم نمظؤل
 هوو بضبويلا ضرعتلا |ذيالانم>ارم او حراج دةيذ جوزخ ايا رطضب يفحسلاجي لو
 دحاولاربخماعلل (ميص هيف لتق زوجي اعتدللاههحر جف اشلاو دلو انت ايف يطق ماعلاك ةب الف نم : لكم ومي تقبال مناور يرفتلانعلقن ابر عفني ن | ةلوقم نم هوخكو ماعطإا ىلع رتبامو لعذين | ةلوفمف ضرعتلا ذاهبلا ضرع سيل وخير ماعطأ مدعو
 نماعاسايفو مدب ارافاءايصاعزبعي المرح !مالسلاو ةااصلا هيلعول وف نم بوراموعزو

 امهقعلب / اهلبخينلاو وبا[ هزه نال وفن انك افتال ا ديف هنميف ونسب م رك ) اخرو
 لاق اىسايفل لَو حجاولاربخ 0 .زوجكإاف صوصنح

 ا(صوصخالو ْن وصخم ث؛نسبلو
 قبس اهيركاذ يعانل ناليغظلاب (يهصيصخت ععب وصخ يديم سبل ١
 ناكن الصنلاولو انتيالمل ةمرحإلف مرسلا :مرح تاه هن ) عم مرح ايل تقلا يتشمو
 مابفامو دعم نوّبو هدوجو رنكت ذي لوخرلا طر خسر مإلا لع هن زر اصينحمب هيف
 لوخرلال بق قيانلان | لعاوكلا و نعلن اكف وتلا خلاز ابا ققح# الن مألاو
 دعبإا نوب )صيصختلاو لوخرلالعوي انكل قبس يضتقيذ لوخدل اب انمار اص
 سايفلابإو حاولا ررخب ىوصيصخ ب لف ابعطق ناك اصوصخ نكي اذا و لوادنلا
 يرعإلاذلو لاومإل ير ير اهنا رط) الع سايفلاب إو مرعلا ف لتقلا ةنمولع
 (صنلا نكيذ ةمؤفلايف اهتواؤتلربعلاو عرعلاو هارم اه زجلا ارطا نيب ساما
 ناكر يمضلان اب زهر عداز نم مهتمو اول اق زك اوما يربك براجل فرطللوانم
 هلاملا مهضلا ءوحر ناب مدخ تن اوهؤرطيو هلامن و دزخارلا سيلا عجرم
 هنمارسفن ناكد ارم ا ىسيل ذا ضيا هسقفن يلإ لو ةلسمو ذهب لوفي الامم هؤرطو |
 الو لخا» زعل نمإ/ت وبن ةيالاموهفم ن لوفب نا مص للف جو هسف ل خارلا يارب
 ىليلاؤهنمصنقي هدال نمزلول تب ( ذي اخولخداذاصاصفلاويلكزم نإؤف بدر
 لكنزمخسي امام او يظلاب صحن ) مرجإو ةلاح ال (رموصم ماعلا ن اكذ (و اذ
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 تسيل كلا ثيحنم نايبلا ]رس ولعن ناو مغيصلا يح نم دسم مالكب هضراعم ا .

 يي ب 4 هرادرمدؤتتلا تيا ياي اعولخد ريم نا نم
 ءولعموزل ويم انصخنا موهعلا وذ صلحام ينمنلك .

 نب ير... طفلا زهوعو ءافقحادب طقسامنكدايعطت قيتملا .٠
 . هيشانتعارنعويلاعتررلا مهو وذ اشلا ربع صيصتغ هلو انتي اه نم عد يلع مانعا رصن نايفكيال

 لقتسواؤصلاو هياغلا و طرننسلاو انثنتسال اكلفتسمريغعب نوكي نإ اما ولج المن 1ليصفت
 دارملا هرايصمل امم: ةلاوهلوالاو ئينلاناذلا ايخارتموا ال وصوم نوكين ا اماولخب وهم
 نضعبو منسلاب ب اتنلا صيصخ لوف لثم يسنلالو انتي امإ<صيصختلا نوفلطب اماريثكو انه
 ملاطب !!صاغلانم ماعلا ةلوانتايزلار رقلا يف ىدسنب نإ ماعلا ر ماذا يسن ينعمو ضنعبب ثا
 يف امك ضراعنلا ع حذّينيح تبثدو ةيراقللا عل ميعب / ناز خر انلا اعنا اه هيلكلاب
 لقتل زرتحاودب نرتقم) ةنس ليل رب هنم ضعي ل عمردم انهم اععلار مصاب دارملاو سنلا
 ليبسولع انرنعمصختلا| ع ذا (صوصتخ سب ا/ماعلا تقح نازاهن اذ هيارضاو ان تس)/نع

 هنرفاو (اعي لو هتسن ايدو >رم صني نا نع )ل ضفالو انشم نوكع الف هه اضإلا قزيرقب قولدن ا يشلابدارلا نإ! ايف امو هن ص صخي اعز هدلان ا ةرورض عنو يشبك ل أخ هلل اوخ لفعل اىءربعوا مالك اما صسصام ال فتسم ا عئسلانزتفم اربقب رخو لكذك ايش الا هزه
 . ليلدب غرشلا تاباطخ نمنوزجم لاو يبصلا صيصخت م صيصلا اع |قعلا زين د يهرو ضرر
 سيلويإله يناثلا خرم اف صيصختلا لو انتي المت قبرعتلا زهوع درواز ماعلا, نرتفم لقتسم مالك هلوانتيام ضعبوع ماعلارصت انهصيصاقل اب دارم ا نإ لعد اضرازفعلا
 دااذاز بيجاو هتيقاميف الخا >إل ةرملوا هل اطرشس ةيراقملالعجي نا يدألان او نراقمب
 مالسلا و ةالصلا ويلعيْنلا نماءعمآررصي نال صصخ ل يل در حاز فرعي الن ةنر افنإ اب
 ةياغؤ ب اوهل ازهن إبر يبخكناو هيناذلا ة رفا رخ|ليلدر حان" فرعب النا نع
 يو 0 ةخيبتب احيف لاهتكا نب 0 امكه يناثلا ةرها يف صصختلا يقالارتب/|صيصختلايف)/هنر اوم ا اوطر شيب / مولا نالف او ١(ما طوقسلا
 ريرغ اةونارفلا : 6 م 1 تامل 01 ل دلاؤون ا ذلا وصصختل طرشسالف ف انل/ صصخم ا اماو هصن ام مخي نبال هع
 ميخانروصنب الذ !سايقلا الا (نضيا ئسان ؤ انلاصصخم ا نايضتق دحولاو
 ليل درطان هرعبالا اب وير اقملا هريسفت نالف ايناث اما تبثم ارهلثم نثر
 لير حاتلااهج اذ |ونالناغلا اماويخارنلا مدع اهنم دارال/ طاب صيصخخ
 ضاعتلا بتي لب صيصتقلا هَيح نولي ءاصيبعمع 01

 اذان ]عب لال وهج اب صخ ن |هلوفو عؤنتلانع هانلقن ام 6 يت
 رناوجسجل ىذ (ههلام مولعمو اهل وه ص خا وس ايزظريمسلب (يعلطق قبب م ماعلا صخ
 ٠ لوي عيبلل(صيصخع ناكوثسلاايشالاب ايرلان ابل يقف ابرلا عرحو عيبلاهنل)احإو

 . ارشتسالاكزقتسلاريغب اماوقتسمب ص اذإ | ذه مولعم [صيصختر اص نايبلارعبو



 دبه ذو لقتتسمي صخاذانكليقابلا ف ايعطق يقبد هن اذ ةناوخاو انثتسالاك
 صيسصغاقلا نمار لا | زهوع هةدال جاهنتحا) نب طؤسب اله تبعطف

 ٌءارتما ال نالادلا ل يداي .عانثتتسالاو عسنلا هب ايثي
 ريفم نسفنب موهفم| زثبم ملكه ن ل هتعببصب طم انلا ءيشب صيغ ا نال
 لوخد مرعو صوصخملا ارو [مجف مسا ه اك | ناس هدّهح ن آل هه انثنس ال هبشيببو
 اهنمزكنماطخخ و ونو [ههبر ينعي نا نيهبشلا نيب د >رتبب اهيلصالاو هجو نود حجو نم | زا ص وهف لذ ون رجب صوصاملا ]ص نع لحما عئر الم اعلا كح تذغ صومه دي ]

 عماسل ا ربع لوهجيوهام الو اندم يا لأ وهم ناكن 1ص صغم اذ هيلكل اباد حل طبي او
 نمو ل يهل اع انلاكم اعلا !رتل اهحىرعتت الو حر ؤيبوهطقس هلالاتسا ةهجنم

 ديلا ملاهي جيرعنل وب جايتحالا طوفسو ماعلا ةلاهج بجوب هلالقتس ا مدعة هج 'آ
 لوز الف نيقيباتبات ناكوقو ماعلا طوفس يف كشنلاعقوف لويس نتنتس الاف امك
 ةهجنمو مآعلا طفسب نايغبنيف سايفلاب رك ون) يردبالذ )ماعلا تح قب يو ةلاهجب حرف ةلقتسملا صوصنلايف لصاا وهام ليل عت عصي ملا تتسا ةهجني امولعم# ناكناولعلان وجزيل ب جويف نيقيلا لاوز ثروت ةلاهجة هبت هيف نكميب لب شل
 هنم يندم | ْةَحْو يتناسلا || ونحو مدكيلعل اد مالكا | ردصب م. اف صو ةلزنمب لب قلم (صنب_ يل هال انشننس )ليلعت عصي الام ةليلعت عصب الملالقتس ا موع
 كشلا و ذم اح ماعلا ينس نا بيعت امولعم صوصخم ا ارو ام نوليق ل دعب ا/مدعل اد
 حفر /كشلاو هن الطبو كاشنلا عقيف سككلاب مولعم او هلطرب ملحلار ابناع ابو ماعلا ل طبسإم دغيصلار ابنعاب لوهس | مصخم ا نالص اح ا لعلاذودرعلا بجويت دو نوددجو نم ان ننوه ب رض ويد نكقب لب نيقيب هئب اذل ١ هتيجل طبت الو ماعلا ةيح مرعي
 ننكر رص نإ قح ايش هدو دب ديطيإل الكل ار دصب عاق نو هنآل ةيلكلاب هلال ة تنس |(دعل انتل فزيلعتلا مدتما اغا اناقة ليلعتلا هلوبقب ملف يكف خشلاا ذلوولبفي الاتش د | ليلعتلا] فب /صصشقم ا ن[بجوي نيهبشلا الو ناو حؤصولب نيقيلازصا
 وحضر عئامل خعانلايف ءلالقتتسا ةمُياش انشننس الأي ىسيلف وحاو مالك ة لزم مالكا بدسم
 ن فم ئوا م هنالوصراعم اقبرطب عما: )| عنا صنللاضراعمسايفلا دمرت
 . | ذهىلع مزلب اها وضراعملاو لوخحدلارعب جارحالل ب ١ اله امجلا تخل خرب مل هن) ناببل 00 وما هارت هلو ل
 اضراعم ن اوف ماعلا دار فا ضععبل اضع ان سابةلا ناكل سل! اعولهنإ زصاخ اورب دقتلا
 صصخمل ان ال (ضراعم سازؤلا نكب#صصخم ا لعيولو لوحدلا رجب اجرخم نوكي هبال صنلل
 ليلعتلل يضتقم ا ذا صصخل يل حتت م رع [هليلعت مدعنم مزلب الذ لوخدلا مدع نايبل
 حاهح)ا موعود ل رتسا امو | زه ىلتلايف اماصاحازه حفترم عن الاو دوجوم
 نينخالا نيد يبل اذلنخا (ينعيلاعت هللا يضر طعون امتع ن! يور ام صوصام ا ماعلاب
 من اهيادككم اهوا يلاعت ملوق يجو دنا (يهجيلحا ةدال ةمرحلاب لك لاقن نيهلالكع اًيطو
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 نيتخالا نيب اوعمت ناويلاعت هلوذ وهيا اههتمرخو هكولص اك ظو لح عوتسم هموجب ةناف
  تافقعوقفاووهوام رم ابزخالان لكن يملا كم اًيطو و ااحاون عهجا ةمرجل علدت اهن اف
 ريسلا,ووحبكرها تذاو عاضرلا نم تنحالاو هيما ةمالا اهنم صوصخت الا ة يالا ن) عم
 اهربغو هيصووهبهو ار ثسواعببو اكلم ميك اهنمصخ هيناثلاو م.اهبلاد

 ال وا طنا ازهاعاهبشمراصلا
 ارادفمول ْقلالان حا ونيعب رهاوإ

 نيكو هنيعب (رهزمدحاو يفر ايذلل طرخبو قلاب نيربع غاب اذا (هذر اهنح ار ثكر اصح ا ثيحنم انفال دهنسو ةخيصن) ثيحم خاج هوتي سوك الملأ هك صنم ناديم
 تذل دبىلاف داشنال نم ببسما عنمالو توما نمد ككل عت رايلل طرا ال ىلإ نم (مولعم /ر أ د ةهدل
 :ةرنوكوخ دربغما ثيحزمو مل 6نوكيناليدبت طرشلار اخ در نوع لظلاد نا شبح ىف محلا ال دامت الا خا دب ازحلا هيف
 ّت انإيبإ راشتسالا ناو .ضراعملا يرطب موش دعب مهل فر جذل نا تفرعام كاذو ءاننتس ل كل خ سيمو نا نايل طرت رابخجب
 ظ هيرتشماو أعلا نام .دحلو ةقفص اضم كتل اانا وأملاس ديع عاب انيس دوصولصالا نمّواخا نك اوذتسملا
 تر ويخو هجحرلا اله نم خجاتلا هبشم لوختلا همنمإ رايخلا نال دات الا: كزم عسل 9لخلا د جلانض مايا ةثالا الس غل رابخلاب

 عيبلااذه نوكينإ| نب ناكو ميل انه رس اومصدق تق ناف لالا نحف نئشملل هيشم هيف دلوخ د عمران ل كحل راج نم عيبا

 ير ل لصروأ ناب بيجادبسلا حرم نبذل جيلا لوبتلاهش يبي بلا موق ةروزرموهو دسانلا لذا دوجو لن انسا
 قع شوه يزلا باجيالا ةالخاد موك سوهفجنلا هبشر اتعاب اّماو محلا )جاور غوهالءانّتسالا دبش رابتعابوهامأ عيبم
 نال ذا زغاذداج فلن ليزك ضب رايضتقمنمداكم زود كايضتمنمناكذ يصعق رك
 نوف مدل راجع هروابم نركد رابعا هجو نو د دو نم ميما هيف نع امذ دبل فالخب ةيلحا مده دقحلا تعلو رل
 عدل يبل تسفيفءاننتسالا هيش ىعارذا هلو بجاه دحاوا امهمزكن اكاذا ام فالئجام وام َنملاوداينحلا حن ملكناكذل عملا
 رايغلا طنؤ زمشلاهيشيربتعاولف هم دنت امإطسدلو هسنننوه طبيا لوبي وع انلا فالخج نس كلتا | يطبم لون ئفتسملا
 ةيمولعمةز رصوهواهنم ةدحاو ةدقعلا ميرو عر انهف نرفاعلا دم فالخوهو ئيديصلا» دقملا مرباوط رمل )طبل

 ةيقابلا :مالفلا دضيوراب نال[ متم نشاانمإك
 ما 1 انه ويشار اتسم اكون ليال طرق داَربفو
 انهم حت لوهدالذا اتّتبم| مهنم اكن اكدا

 .اوانفا وأ موا عم رصصخحلا ناكدلوس هوعباتمو ىجركلا هإ اق ان ايلا يل هيف ضفؤتلا بجف ب جاويتحالا طوقٍس قو ئسب
 صيفتملا ذا :انل.سالا زلزاع صضخلا و مهنم اضح اوائتن الو نيك شمل لف اك هوما ةمذلا لها اولنقت لو نيكرشملا
 اأو لوضع نس اكتب اميف هل امج بحول ورعرسصغلا ناك ذاف انندس ل اكمال اهل وانتامضعب هدارا معن إببإ

 !ةةسمرخ ماالا ماعلا رلوانتتام ضعب ةداراو دع نايل ما دانس كد اك ناو الضياء احلا بجو اًمولعم ناك“
 اورج اروا قف ي دمتي رادضم يل ىلإ موصخملا معا كرد ال ]للاب صوبخلا راس اص الاوه كر يشل لبقي هضفنب مق

 : نمعافرحو ديما فالضي . نُملادحاوب عيبا اكراتصق
 ' ىفىثكملا لوهد عنماشتسالانا ةيباشملا هجو امولانمعلا فاضأو دحأو نب رحواديع عاب ذا كانه رصصخلا اصف
 الاطكويب انالطبانه مخل لو يكدسم ماكر اطق هأ وانن مالك ١ نوض نا عم باجمل تكلخ يب ملرخلا انهو ردضلا كح

 تلال ما ضجد ىلا انهدلا نيديملازر دنع كنم تم لاقامكطنإ! ةضحلاب عاراضف ميلا يؤخ دبرلاهدحا ذل ماعلا

 وغ



 صحا عبللاو ديعأ ا كإذ ةميقو هتملع عزوملا تلالا> ةشح ديلا انه كنم تح لاق هن أكتب ةصحلاب عبوهو
 لصفول مال نمل ةداجول,ديف انس اكدسفي ل هنافءاقب ةصحلاب عبللا فالخج عببلا تفدنمثلا ذل اهو طابادتبا .
 اًممهدنع دبعلا ىل ص رياض دحاو إك نا ابامسب البان“
 ه دار اذناأكاديلعانذ ٌةدابتعا خسانلابليزيق و 8

 الاضا ناك شت سالاكامو 2 كلاقناس ادق هسفنسلك
 ماما |ةضالصا |قناسم ىغزدال انقتس ل اكسدلو هسفنب [قناسم امم ال6 نال محانلاب ربنعي »الق و قا
 لاك سفنب طقس هل وبمن كذا صصخملاف نيهذملا فالتخا ع اّيظوا اًيولض زيوكرم يلع ناككملع
 هاتحيال 0 ميلا انآ نيكول امول#م ناك ناو مولسملا ضر اسي ال لويهجل نال وهج
 الالب لوهو نئتسالاب سدني اًمولعم هن وكل اح خا ميتتتلا فكذو رانلا خام ىفولعاذهو

 اديرذاليف تامووون 2 امص ندبلا ع ابك
 ةلياسلا:زهورتتج# قابلا ف دضحلا ىتس ىزتشملا ىلا ماشا لَم اهدحا تامو نيردبع علب اذا مناف
 لبق عيابلا دب ىتامام نك عيبلا ئالخاد ناكما تلال تام يذلا ديعأاّنا ثسح نم مشل بسانت

 دس غال ريراطلاةل اهلا نال دي ل اب, هوه و اقبل هل اح كف هدأ ةنصخملاب اتعب
 2 ىذمي طئفوعواظفللاو. ىلا ناكووماا
 وانممازو موقانلوقك  ههوعلا ل اجرانلوقب

 درفم | دجو دو. اًبعوتسم ىنعملاو اوم ظْعَللا نوكينإب هانعمو رتخيصبر اعاما اسي ماهلا ماشا عورش
 غلا نوكن ب .تغبص نو هءانعمب ماعامأو اوكنمواافرعم ةإق عجوا ةزيكمجن اكاوسراسنكول وأ ل اجرك ظفل نم

 شيلا دانا يلا وو مكون ةصاخ ايلا دامي تم مسا نوت وانك يعتصر
 راب ممايفل هصاخ_ اجل لعبت عرب فيصو ماق نر مم لا خمول ناييتتلاو جولللا لاق لح دووتا

 رانلا جزم ةوالس لز لوصاو يمل ورانلا ذ لاننق اموملا ظنا زركملا عمتلدع مئيانلا ف عكذكسنلا ٠
 كالو قاعتستالا ف صوب همورع3 فولخحل ماو ديف لرنل تاس ناعتح حظنا سبئ ماعركتل علا نوكا
 ليبي لع م اكلعلع قالاطاصن اك هيج كرت دطارصردأبحيلا طاجرك عومجل نال امير نال ماهي نا رع
 دلال اممف ناكول ىلاهت هاوقكا تسلا ةكصا ماع وكيف ق]عتتسالا قالطالازنع ما لعرم مضجنو لدللا
 ماعلا ءاكحل وشم دع خب عازتال ناو ىلتفل فاالالا نا لاق من هببصن بجي الاو أتثتسا ال ,ةفص دّناب بيجاواتدسنل هنا
 ىلع انرانملابحاص هعبتو تاثمسملانم اس مظنني ظنا دابر فرعاما مالسال ف ناواتتتسالاو صيضتنلازم
 اماو قاغسال عمال تاّمسملازم اع مج هماظتن ازوعم ماء اه دنعركحملا .رملاكق]غةبسالا ديف طوتشيال نا
 السل زخ ايريبخ تناو طفلا فال نركملا مهلا ذ.قاغتساا لو قزغتتس لانا اي طرا الغ دموي قم
 لئاقلا انه مزن اكرق]غننسا يحمركملا حنا موهل] اق :اهاظا نكت ايّمسلانم امج ظتني امال افرع او

 متفيصنماعوهام ىلا همش م هلال دل يطق هتأب مرصركك مجال مشيامماعل ا فعن ادسيمالسالإزفل ناف مهضعب نع
 0 حس كا جن جيب وبما عد م ؛ ماعوهام لاو هانعمو
 كركم تاكأذا"ةزمأ ١ مج نإ لع نيلوصالازنعامج هضام فشككابحاصاةاًيعطق نكرل دإ واتتامإكل ع

 ى١

 درع

 باتل



 كلوقب ةرمال الرؤس يشل افاركنم ناكاذإ ةزكك وج اودل خلا اناوأ هو دامو ملا غمار وكوا برب
 لو انمانزع ماعركدما عميان اجو ىلاق مث زيكو اه عمن اكداوسو اعركلا ناراتخلو ةماعلا لوف عجاك ةغصوب

 طرش عاقتجالاورههرنع طرش قغتسالاف >6 صوص شارع ل دج ناعم ناو رع نع كحلا
 قييول مال ةفيفتح هموعا كتل ازوجكال ه رن ضعبلا هنم ضخ يزل وامل اخي ف الخلا ربا فرهطنو ًانريع
 .قلوالا مدع دزعدإف ال جلو اتبزواملا نار الانسب انهم ةيعمارابتعا,موهلا تبل زوجان دنعإماع
 طافلأباب رك دق زميشلا نا كاذكر يلو لكك يبان امجاواتن تافثالاف ةركوهو تاّئيسلازماّممج
 غم ىببنا اسال داعم اةكلأ لوان: مولا ةقيقحم طرتشبولال,ماالا مج رساد يلع قاطيا مك لماخ ةاووملا
 م ومما 4 قافتسالا طوشيال ناوهو مدا ٠ الازشوع درب بعّصل كغ[ خياله ور ض فال ازمجلا فشكا
 قغتسالا طن شام دعؤ مسيل نال واحخالا هحوو فانن هيمالكنبو صاخاكوطفو الانا لوفي كاذ عمو
 داو اهلا لعوامل ظفل قابط ناءانعملب اًيعطق رنوكبلوفلا خباب تح دال عبمجهلوانت ودع زاوجبالة نوب
 طاغشاذ عصب زكدهو ىتناصصتغلالق منيعطقب لوفل ا اسدلوهو هِبق هيلع دنايطإكةققحصيصتلا
 فئاموه مال س الزج كدا مهن جولتلا يجامل فل اخيوهو ةدزعركسلا مبا قغتسا ومو _الار ضخ دنع قفتسالا
 ركتلا محا ؤهيانهو هيلع تل اراصلا 4 ةلدل دل عطقو اطل ناب لوقلا نا هحرش ى ناقل ركذ نك هنيماؤملا
 الاةملآ موف ناكول آن مرب هيلع ل دس امو نورثكالا هيلعام فالخركملا عمي قإغتساب لفل مديف فاتن
 ركل مهل زمان تسالانوججال,ةع قافنالازم بيبا وغم خف اتلفاظفل انا طوقنلا نإ قتدسنلما
 . !اكيجوموزيخ كلام ناب فانثكأا ف حرصو اقافتا متل ليز الا لاجرواف تلقول كناو هلمومعال مال تامثالا
 مهفداكو ماد أضتقمواتدسفل هامه نمتسم ةللا امن ناكوأ ننس الا لع ىنعملا الف ىنعم | ماو نازيحأ
 ءانئتسالازاوحزم شخ زعرانمل اجرا ضعي هوّمنام ن]هاظلاف داسض/ | هاظ كل ذو دانف الف مزموشنك مو

 . هيف نئواوريمتلازع اقف ناقل نئكءزاوجهدعإ ةانت لنمو غلا ام تعمس أ مدعب هل دنس الركتلا جنم
 ظ امهِفى مد مومااهلاشلا»و امو نم صوصخاوموهلاو ٠

 نانلكننادهزم حلو نافصوصتلاو ومع ال مالكا ق ناين ايام ظفاوُم ظفا عا نيظفلل | نيده ثادبرب
 صوصنلل ورمل ناتو عان نادزحالاو تح دوما ناو لاذ ةفوصومو ةيلوصومو هّيماهيفتساو ةيسورش قات مد مؤهلا

 نياعتلا ترج هيلطرش اهتردق ناذ لاق دجوا برا هم.كومركن مام ذي ماشه نبا اجاو هريشو جواتلا داك
 « نيامو نم ةلكمت ال ريغب باوجرنالكىلاثل ا تمزحو لالا تعفر هيما مفنساو ا |«هتعفر ةفوصوموا هلوصوموأ
 ا درذالا ومب لواتتبنا الارث ماشأ ةعبرا ىلا جولتلا همفدف ورتخبص نود هانعبب معوهام مانا

 عومجمتو كح قامت نا لولا فل ديل ]يبس طعوا لوجشلا ل يس عاما وزكك ل واننملاو دحاو ل كلوانن
 قدح ووفلاو طهرلازثم كاذو عومجلا ىلذلخا ءاهنال تبثياناف داحالا تبني بحو دان لا لعدحا وكمال
 ٠ كل ناكول تح دحاوزكد ورب روصتبال عومملا خذا ةيزم مان ادبز ل اموقلا) خاج ديزانقتسانا
 الا ون زل ل شما ايزدلا مولان اذه مفر قبطي نم دا انتسا مصرولوه ثيحزرم ,ملاب اقلمتم
 زفنموا هيض ماعم دحاوركنرككلا قاعي ىاشلاو د ماوالارشع كي دنع فاالخج متصنول تسبح دحاو
 نيفاكسوا ًمهرعامجبهاخ دولو امهر د نكس ادعاو هرخدواذ مرددإف نصخلا ارم لحد نمانم
 انهاطدزمؤلمخارصاوب قا قا ددعو دارظن لا شب دصاو ركب كيتا عتب نا كانو مثلا دحاوزكوخسب



 نيِفاعت هواخدولو اًنغاوقتسر اًعمزءاج واخ دولف :رهر دل نجس اوفنم لوا هل د دحاو لكك مرد هإخال لان صحما

 اح منوم دون طورعتسريغ ىلاثلا خو دفنالاب ثلاثا ىو ءانتجال اب .طورعشم لؤالا كملف نبات دحاول الئ
 1 0000 قرش دزالغو ةيابؤتسالاو ةبطوتلا ردع زالاموامزم اج موعلا نأ انهزيرملت جوانا نك

 ١ اق باع تااكالوا هلوقب ديفاذا:ليغامزجة ماعرهردهإف نصملاذهؤح جزم غنم ناورافوصوملاوةلوصوملا ٠
 أ ذمه خ دزم هلوق ةاكطرشلا ناكاذ ا ةصاخ نوككدف نكن لاق نف ضيم لا انمازو ومحل ازم جمل اهناوالدإ
 .اًماوهاظفريخكل فاما عيمج ى تس ا هوممل او صوصخلا لامتحا لان نا ىلوالا ناوانكإ_فتلانم هإن الو ا نصح

 نمت عما اهاسن دف ادحإو ييربرارلا غنم هلوقب مرغسملا الفال ماسالا تاو ل ان ن مزمن املف طوشلا ف

 ةدارابال ظفلل الالب ةريجا اف هداراولو دصأو ديربالرانلا ىف نمي مؤتتسلا نابيرالو ةيطرتلازم ةلكك موملاووزل

 لوقعلا يوذ نعي نايلؤالاف ةفوصومو ةلوصومو ُيمافنلساو ةيلور زم ةثكو ميواتلا جةمولسل لاق فكتملا
 ا د ايلاف ديثارابلاةنموعمو داؤدلا 5 ا ازكهو ورود: اج ناو دبز فاجن ارهرد هإف اج زموؤعم نال .

 0ع روف نارخدلا ناو رد عتملايضفنلاورتسعتملا زب وطتلا امطقنم ظفل ىلا نيتروّصلا ل صف كا ذريغ ىيارمسعوا
 هقيلنانكيت نريخالومزالو وما نيل و الا نيسهجول انا موف مومتلا حويشهجحو نيت انهو ىناصوصنمل نانوك
 ”ايصع لاق عيال ىذللا روكبامم . 2 لجيلوقعلا ىوذلعنمو اهب قلاب
 املاوتسااّماو لوفعلايعو دريغل امرلكو كاوا اًكحاو اناناوا اون اكاروكذ لوفعلا ىو نب :صوصخخنم ةزكذاؤسن
 توق مرج بصح هللا نو هزم نودي أمو كا ىلاعت هلو لزتامل نا يورام هيلع لدب ناجع رهاظااف زيبا مف
 ١ لفي لامن نع مادام ةحل كرجل امرها و ةالّصلا هيلعل اقف نوب جن ارت يسمو دككالملا ت دبع دق يرنرلاهئلادبع

 مسن ٠*6 دب درتالباحنكياقتع . ١ 2 يديبعنوءان زيي نان
 ظ م اوفتمتال هقدر تداذزناو ا ىقتمي اًعبجووانينان

 ا مو اقنعمع ديبعزم ان نمر اقاذافرمدشناكدوملانع كفن: الشو ةَيطر لاثملا انهار اذ ةماعزم :نوكؤع عزف
 ه دزعو اهريعانجاكلا قتع بطاخلل ناكدفّتعاف هّقْدَع ىررعرم ٌتِيْس ند ل اقاذا اماو اهنا ًعيمجاوفتع» ان
 ف ني لاعتسا نال ىلوملا ناني انصاولا اوقتاع ةمه دصرتعا ناو ريخالاآلا اوقع موفتع بترا ذاف ادحاوالا معي

 نابل اوك جيف مومملادكوت ةنبؤ دجو ل ام.يعو ربنا جاشلاوه ضاعب اذاهرورجتن وكي ثيحضيعبتلا
 ٍ ديك ةديفرسلذارس تلا نود بسن نايبلايووهلا دك أت ذا لالا لانملا خيمومل ظافلازموهامملا هيلا ةفاضاك
 02ج 0 افرك ماشلاوه يذا]ضيكتملاطعزد تلم بطا خل يضل و وتلا ظفافلازموها لل هيشلا فاو دملو ولا
 ْآ اغلا تغرضا يشمل نا مدام هود ضي هللا شب ز مو ىلا هلق نال ميعصرربل ما لان حواتلا ىئامزصاح انه
 : ىف دوجومدرعلا ناعدملالايزع كفنيالوهذا ةيطرخملزمزعمومل دل اكفل رسب ىدملاذ لحام دعب مف لاهت هللاوهو
 ا لك اتهيشرسل ل ىاثل الاثملا فال هياعزم|.جلع ةنءوبه نايا نوكب بش ا لؤالا انما 3 هدكات ناديب نيلاشلا
 راصاحو نب انملا ني يرخا فري درفت ةسيرل ا مدصو هيض نع يجرد مّ نم هدروا اموابف مياشلاوه امل عزم تارثووهتلا
 ىلعر مرت حيوكلأ ةداراو لكالزمض ؛ضعبلا دوجو ةدورط نير قتلا ىلع نقيتعضدمعتلاو نايا ووضعت تكتم نأ
 قنعؤلع النول دحاو ]كقتعي ناب نيرطيعنتو نمور لملا نكما ل5الا لانملئف كوكشل اكزنو نمل اب انها ضيعبلا
 طق سرك اقنع ءاشول بطاخلا اف ىلا فالخب ديبعلا نماضدب تملا اش نمزكد اكميفلرعرظنلا عطق عمر نيشممرك
 بماخلنامنم ندل ةض دّزكلاب ةيلشملا قاهت ىدتن لع سها انهن ابدلوا يولتلا كدر و ةّيلككاب ضيعبلاىنعم

 هن وكل اح هقتع بطاخحلا اخ مادجاوؤكملع ق دصب هن الالف بيار ع اأو رمهاك[ب دما |ضهبرسإ هقتع
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 2 ةرحاو

 الكتاني ماي حطوا اداؤنال عزك ةيلشملا قاهشن ناب باجاو ديبعلنماضحب
 هيبضعبلا] يكل ةيفانلاةورلا ةيضحبل عزم: لعل بى اةيضعبل نبا يان ضعبا ْتضلعبلا جا زمبالف
 : ًاعسإو نيب نفونل اق اوجاتحا ما لولو ىؤان قش يبل ا هنودبوا ًاككانمضأ ا نم ع امَولا
 داطخو وووقلاكلاو وفل ضعاف هين ادعييال ايل اعيمجس و كب هللا ارنا كس هلوت وفو كو ول ذ نمركاف غل

 ضع ايلعق دص اياك اةبلعت نادال نابض درت اومَحاِباجاو همالا هذه اناحو وذللا هيلع حول وفل

 ' يلا غيعتلا نقيتمزال, محو نايبلاو ضيا نيب كرتشلار دل اننحان نايلاو ضيعببلا يدفن اعزةبتم

 , صعب نارغفف "رمال نيتبلاذ باطخل ناككذازناو ةافانملاودعا و +رلان نمش نمووفم وه

 هلوف لمد 0 هقر تاذناو هلوفو أكحلا نارفغ كس ابل بولا
 امدالاغ كنطب لام ناكنا امالكلا اذ لوفي امللاذا

 هيراتبب هذه داق هت تناك ة ةرحت اف

 ناطنلا نقتل راما مالف تدار يح تاما لامن اكر راجل ذاؤسمام موماع رش انهو

 ١5 ةعناكلا لاقوا هونمو اضي اىنمترل نيم ااغترأوول اهاورهاظو دجردرلو امالغا.:طبجام يجند
 0 فاك 0 000 كنطب غناكناد 5 4 اهفدلا هلغ

 كلدىو تننا نمكم

 ماكاب 00 و 0 تلاؤ ىلا هل 00 ناعم نعي جدف امناوعب

 ننكجلارعاقن انكزكا (لؤالان ال هي طموشيزم مامو ىلاعت هلق خام جين موعرك ولو تابتطلاعا
 د ارفال لعلب عاماجابالا ا الماش م ظفأو

 عاتماط ديلا دا منيك طن 0 ردصم اهرك ىاثلأو دو يك ا داشاملا
 دفا ك]فتسال عو و اماؤخلاو نيغ هعم سلاوز ورفنم يتسم كربنجإ نأ درذالودو ماسال ضلاة دافع

 يناغلا 000 او هينارهاكووخع حومجلا فلا دإذأو بولاق ضنا كوكل
 ابنمدعاهف رامسالا صن

 عبجو 1 دوم ةكضاجالافولدم يأس لاشك ةلكداؤس
 هنيكخاو مفرالاو تارا رولا تاؤذاوب 0 دارو ىاهتلا

 نم بوو نإ داود ذامومح تيجو م

 001 ناك ا ميسا 8 0
 د 577 اجادوع ثبجو فافرملع تاخد ناو هدأ ف ذادوع تبجواركملع تلخدنافىا

 تاور جادو وأول هدا دوق تجوأ اركتساع تلخدا ذابارجتل اويزتلاب كل راوقو رحاو عمت حرا كلا ةولو
 ”ثء اوني اهمسذاهيفو وكامات نانبإ كن
 ,بنّؤعلاو هينا 4ك بزككاو .  لّوالا9 دلومي نم تدص

 0 يذكر لامار مولانا ليف ق دصير كول ناكدلذ زمن
 سم اككمؤبال ضعي ذا بذاكوهو لأم نايرلا جام ةزجلكن'ىلاخل ا لول دمو قدا صوهو لوكأم ناقرادإفانموذ

 , لابضنااد نوكياعاذا لامفالا# موهلابجوو

 ميالااولاق اقنر مم نماهنماوفزر الك ىلاغن هلّوف وك لاعفالا وع بجو اه]ضن ا اذازك اقذف



 لإلاو يردصم فرحا نراذأم نك نم ةفظلاتسام وول باوجيوه يذلا هملا هِصانر خلا اعأ ىصتمكظفل وكي
 4 ىناكملاذ ونخ كنف نامل حصاد دصملابين اكن اهيل ازعابنئاوؤعملااو اهب د دما: ىم نعت قند تفواكميالاذ

 ءارتماإلب ايضانكب ءامنالا هوموملاتبيو

 لاونم ىلع انضاهمونع - ل اهضالاؤ توكذازكك
 ىلعانملل اهفالا وون كا ذ عماتي ارسال ادو.ملوه ذاؤك ظفاك امال اوم انمض كلذ عاشو لاعفالا دوما كد ادب
 ل قولو دوش ىلاشلاب عفلال اهجورتر ةإما جفرتاذاو ةمازك جوزي ثنحؤلاطيوو اهجتوزتا ةرم لكل قاذاف ديحأو لاونم
 . رالل ناخد كقول ام فاائيهانالام يئازحا جوز دوو ةدحاون ال تااكوأو جون ث حتما تجوز الك
 لح هورخآ جهز دعب ايؤزتول ثرحيالف نيملا تنطبو اال تنل ط ثيح تيرم ثالثا خدش ل ا تان
 هففلا هم امثو كإللزم ثدعيس امرابنعاب هع نال وهلا داخيئوتاذو كال دمه ةالطؤل علان د

 د اًرضناب سبإ عاتجا لع... دارقالا لماش عيمجام ظ
 دافنال الع لومّشلا بجرت اهن افك ظفل ف الخ دارت الابل اق جالا يسع دف الل ل ماش متم اظفا نإوسب
 فل + عاتج الو دازناللضرتريخز سنجل وع ثجؤن اهناذ نم ظفل فالخحو عاتسجالاب)

 لفل نمد وانصح: لح د'كتمزم يجلي ناف
 لتمجب تفالع مهيف .. .«لات داذااعمْشفانك

 رع خده انكم زم هإفدل وانصخل انه د نم عيجمأ مالا لاق اذا يأ هموبإع ايان هاطع فاىزامل اهطغننامزقنلا

 0 ا لقالإزغنلا ناك اغلا ليس اءاوضداذاانه كازتخالاوع مدينا ناككقم
 ههتقسا يدارف اواخ دولو يملا نيف عال او مكس, ماولخ دول ممالزا جاو هدم نيب محلا هزل زا هلع ةداو

 لقوا ايفاهت واجد نازاجلاٌلعو امم اولخ ه نائقّشللع لمجرئاب لوقلا ىلا)بس الئادحأو ل لح يمل اذا كن اجتااع
 ى عموم دفانهو اولا دارا هاااءلو بعيار اسنانا نسال ل

 ادراك لاربدإلاناوز ايلادوزم زل ميضونلا باجلو ةنايغلع ىرخآو عمبأ ةقيتخ لع ةرات ل ملاضيلةدارالا
 1 اروه ىوفادحأو لوخد ّث ةدالجتاف ضرغملاو 1 5-3 امولملا نه ناةسرعلاو اًعرنيمواناك

 ىهكل فلا: بقنا لاكورفنملا قاقخخساًاواّسحو متقبتحلع مالككا اوامحولو جولتل اهبل ف كرعا
 بلطي امحوزف مالا لع ١ :بجيو لكأ ذازكفواخ

 نحل د نمزكلاقاذايوك ظل ناكأذل مل نلاخع ميجا ظفلب لافاذا نيل انامل يللا نوكنمركد اماسي
 ,رزتالع دحاورك غيرت ما مدن الك وماما هع سوك لفنلا هدارن الع دحاوؤكأ حجم هاف انكؤف لوا
 بحاول كربتعب ام نمل لخداذلام عا نوصل هزه يف لك ةركركح وه اىهدحو لخدرئاكُي نونا قع

 نيفابلا دنا نورب هديلخد ناك شعل ءذرم دحاولك نوكقح نيفاختل نم هلوخ هر دقن ملا ةيسنلابالوأ مام
 بق اهتلاطعاوام دواف ميوانلا ؛ مق وبسملاريغلا ىلإتلا والاب دارملاو افب اس ادرفراتتعالا انيبناكت
 طقف دحاو ,اخدو امركصوونب هدب )ج ديزل نوكيالو قوُيسلاريضلا قاتلا ملة[ فلا ناك

 لف الصانهزخاللاف١ _ لطم تحرم ظفلب لقي ناذ ْ
 قف داذل ام ةروص ؛عا وكلا قوما ينل لطب انكلزم.اخالوأ نوع[ د مال ةزم ظفر ناو
 لعن دارلا ناكلوالوغيقاذاف ةدرفنمو ا ةعماجم داحالاب قد صا ا كدحاول اب ق صفر شب ا موعلنم ةلكّذال كا ذؤاعم

 هزل لحل تلو لا لوا ميازين متت ار بحاوب نانا مدعو دإزنالا طرشبف لد ليم دسار ككل
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 1 اولحد ذا اماواعم



 عيقيم مرسل اكن منمل زم دحا وكن ادينعي ناىلا لددس الو مز ال هكا لع مى لحكتو ان كل ةئنم ظفلو قوبل يخل اوانلا
 داؤالاددخن انيرهربتملرل امل ] صاخحلاو قاتلا دزفلادجيوير ل كا ذكربشمي ملاذاذانههئىختمملاو دعلزك ةكرشلا ةانلقاك
 قوبسلإ فلا قباشلا ورل كس لقال ظفلو ُةقرف اهو دحاولا تحبو ىضتفملاو دعل عرغ هىم نكرل دحاو زكناك
 نيقأعتماواخ دوو فلا اطيب ةييدرفلادج ول اعم يذعلا لوخد لو قبلا يدل نرمالا عومجم لقال ظل
 لخ دول انكو هسضن غلَوف ناكناو قوبسم زال هدمب نم نو د قوبسملايضلقباهلا درع ارثال قال للا ناك
 قحليرلاذأ امف فل يزم ىلا ةبسنلاب هيلو الا تريتعا اذاو قوبسملايضلا يباتلا وزعلا هنال هل اللا ناك طفف دحاو
 ةقشح يان انلادج لولا اف |يناث نحادل ىلا هفاضاربتمت ابجي الو الخ انلا نا ةيورضل ليخدلا 2 ناث لّوالا

 اهلكموّسلاذ لنالاب دإلاذ ماقل اذه ذ ووغلا هكدا مؤصاحوهو جواشلا ف رك كاين انانالخا فلا ربعا
 نماك وص .نارانملارصراخنمل فن ف هالعنم جاوا هادعنم عبمجملا ةبّشللابن اكداوس قوُبسمل بدلا ئباتلا
 وهواخجزت نص: ىزاجنل لال ابدل ناوخ و زم ءيوص نو د تلختلا ىلا ةبسلابالوا نياظحادلا دكر بلح د
 فاضل 4 دع لكأضنف للخد نملك ة اذه نكب لو لخ دنم غدوص غقنفحلاوزللو فاتت يلاةيسنلاابلاتلا
 21دالا ناني دوذا نوؤشلا فانت ادفف ]م دزماك روص ف ىد اف ملوح دؤ هم وطلاب يقوم مدعو هيلا
 مهد ةروص ذل م]مالا رباغ ظفف دحلو لخدوااًعمدا ىذا اولخ د دآوس ظفلااب داراوهو قويسلاتلاؤباسلا

 اريدت نائإ>ادوهذا تلكم ارابنعا ىلا ةجاحدل و هيلا ةفاضال ابالوا لولا ناكف ةقيقح نان لوخ د ققحتت داو
 كداؤاواخد دوس ظل ابد ياوهذا سمج فرعتعمريمل اب ةيقوبملا هوعديقو ظففرم ظفلبو (زمكظ فلم ناكءاوس
 اضتفاو للا ليسلع دعما ن اكمال ىراجل ا ملا 3 داراوراتس الا فاضملاو ددغسل رك ةزكداضقا نارلع اًمموا
 ليبسلعد دغيلاذا انكلزف ميجا لع اقب اس اًوفنم هدحو نصح ا له لخ د زجاوكافول اميل دبلا ءانبالد دقنلا ]لك
 ئباتلاوه لوالد اوهو مونلاعركذ اهيخحا اقرف .ةيدرشل ارد صركذ متنزتاق متحصل بالو هيف نيب ةيلدبلا
 واءادعزم ميج عن اكداوسا فاطم قبال زعاز اجي نوكيل ]كرف اضانرصف دمتي الو ملا ثبوهو الع نم مرجع
 لون نا ولاكن ىداؤ لوخدل ًةروص خىضتقي ناب ىانانقتلا ةمالعلا هدو فلخحلاك ةصعب

 فدصبالف دإمريخل اب ةيقوبسملاهدع ديق نأب باوججا نكيو لاق م فلل ايلا هسبسلاب باتل اعاز اجمل انهروم ثم
 لافلازم ءانركذ كيل ديلا لبسي لع هللا ةيانبدل وتلك زاضتفا نا اضياديلع دري زابريمخ تااد منا لوالي
 ضال ميلكا قحتسنز دارا ةروصا جانا تقملاةمالعلا لوف إب ملت الف نايل اعرمل مراسم دة نوكتلف
 ' دمك فاك ىلا ةبشللاب ناس ارب دفنلا كا ذإع هيب امس ,ريخالاذا لضن

 احبناام هإشمرسإممعب فك اركم ىلع نإوننلاو
 دارنا يجنن الا نوكدل مم درو فن نال تعال اميعينم هكح ن اكذب نكلالعينلادرواذاؤسي
  بجوي مشلاب هيف برال هرف نا نم فانكلاذ ام هيلعو مهلا ضن تااكهددّممو ا وه اظزي عم ةركلا تناكأذو
 هديكوت ةيلاضيو مل ةيفان وكن ييت ظل ابنآنلا ةزجر ]يق اذاوشلل ةيواشهنإ! لاق نوحي مثرلابو قافتسالا
 نيكو ل لاقيو ةدحول قل نوكتنأو سجل نوكتنلتحلو سلو مما ءاهتوكن يعن مقل اب [يقاذاو .ةامال
 دحوا]ةيفانالانوكا ل ريل عاإ ماعلا نا اومعذ ىاخازمرئيك ملغ دد و ل اجيرو ان لج ر لب ىانلالعو هما, لة لالع
 .ورهلا ءاّصن ناكر دظموا ورهاظ زو عه تناكأذا ركل نيف ىل افاب ضردلا يغسل مولع دوري
 نمدحاو زن ماتو موكل تيبلاكو مفرلا لع ةلججالو يف عيال ىلا هلوفكنهج ون رفتف امهم نكترل ناو
 نصضتنترلاذا رككا ناانملا جلل ةنف ديلا يل وتلا عوج رمل لاؤعانصولا اجر ولاد ةونبل



 1 مومعاع كدتساو انه هال مامسقم مشل لعج ذا زها دهف ىرخاوتالو ةراتّوهنر سكان

 ' ىشلاضعي ناوهو فنا باجل هنمطتل وسوم ب:اج يذلا باك لزم ىلا هلل
 )ا تال ديحو ةلكمللا لا كلا "لنإلع عاجوللف ىاخل !اناو ئشرعرشإع هللا زا ام دهلوق

 ١ يلتوعملا نال هلا لا دوجتولاذ وا دوجوم هل اال مملاو هات لاذع ةفيفحلاو عوفرمو يف...
 ١ 1 وه وةيللادرحم مح داقتعا ل ناكرتملا الن درلا هاا ذا سدو لاه هلل دول اتا ْ

 ١ .ةلنالذازاهربلا ّيبرطلاب دوجول ل اهزاتسم هيفن ناكناو ناكمالا نب نود دوجولا فيو. وو.« طنا
 نانوجيالو جوللاةبإ ف طوحا دوجول اين ناف اغيل ما زموعملانهزعزه ني اعرف ريغ البلا ماع دبحوتلا لك
 هنايبذلش لا لكنع هنلاةياغمفن لعل هل يوس ةلازحدوجولا يدع ىنعملاّنالر بنما فوم مقاوم ننتسالا وكي
 0 هللا لا نوكو دوجولاذو ا دوجوكامام و دحر بخل نوكت ناب رغم نوكي نازوجيالنادارلان
 هل مزه الرب انئتسالالعجا ذإ صيت اوهو ىلاخت هللا ىوس هلا دوجولؤن وعىنعلا نالريز لاى ءاجامكاءافلا وقوم
 نإ + بواطل وه كاهن هللا ىوس هلا نع دوجول ئدنيف هل ليي الروخ نوكيق ل مسا قوما فس الا عقب حذار ع
 ريف ديفشربلاكهي ىلا دصتملا ناكر ماقم ماقال زم انئتسالا هدي ىذلاوهو هلا لكتع ىلا هلا قيام
 ةرككلا تلخداذاف عمغو عيل الالغام مركملا لع دراول اؤنملاب دالاو اذه ذك الاكديح وتلا. «اصحالو هلاك عيلاغ
 )5 عينا يملا نالالجر بيضا انعم ادور تناكقل اطمح يديصن واجر تيري ناونم تنل لرثلا فايس

 ٠ ١ 2 ليلعتل ناكؤزببل باطلا ناك لإءرلانم دحا مالكربلا هيرشف الجر نيكال ءانعم نال الجر طكول ناكوتما وغلا فالخع_.

 .٠ يل ىو. ع نويل وةك دل قع دوك اك دلل ذأ ديف واكل دام نول اد دعوت عنا نوع نب
 مح ءاوعيدض ىلا لثم ماع ءربتم ريدي طذع اتاطاروملا_يفاشلاو © . ءاقلطمنوكنذاناثئبلا واكل ذيك
 ٠ ١ ليضلوالء املا تجرح هعم ديت لعن دف زل مرض لع ل داموهو اقام نوكيو د ترنملا مالكلا ىف كلل ناوي
 )ا ظ هن اف نه ذلادهعاامالب فعلا الاخ ةقيقحلاءالبو جانبهم امولب فرع انكو نييعتلزم اها ناالا.آمماو
 ١ كاوقوخياع أف دصل دجرو نموه ككاو قلطملا نيف قيغو دضعلىناوحذناناتفتل ةماعلا دب جرتصاكناطم
 5 فؤالن ال اقزف ملل ارتشاو قول |)خ هالنم ةلاهنودب هقرصو لحرالو لجر لكؤنم ةرنورب هركلا ق دصو الجر برضا

 72 قرفزماندق ال عاست دقن امهجيقردل امدهرعشم رككاب قاطلل مميت ناو ٍيدوصالا حالطصاؤ قلطلاو ةرككا نيب
 لمن 6ةكالو حو ديقريغنم ةقيقحلالع لدام زاب قاطلا فرعزم ممةمول شمل ةغوسم عامتجالا ةدامنابيرالد
 ا شضرغنلا عمد اهلل اوه امد ضرك خنمادملع ىلألاطفلالاف ةرئلتمدلو ءاحاوال اهتاذ ف. ةيهاملا ناض شكك نع

 ا نابدرو نكلاوه ةنيعمربط ةلحوأو هفرعم اوه ةتيعم ة دحولو ماعلاوه ةنيعهربغ عزتكلو ددمل ماوه هنيعم غرك .

 ش ح وطار غنم اممسيعوضوم نا بيرالو ةلمسملانو د ةيطيبطلااديضملا 1 عوضوملاوهره ثيحيزم ةقشحلا دعالابلا
 ضرخن دع لن لوو تاوهفملا نود دارفالاب قاعتت اماداكح. ل او هبتيبطلا ى يمهل حولصالو هيناو هيئكلل ةاعملا ٠

 ش قاضا يق ر رك نعمو ةدحاو ةرشب مب ذ ةرقياوجيذت ناعم ناب عيطنلل الحول ا ديئل قاطلا
 ١ ماحع هنا لوقبو ىلطلا]ع موعل ان : ىلاغت هللادكرىشاذلا نإنعي ايفان او هل وفد ةاحاو ةبفر

 | :بقلاموعاًمضذا ايف. ةطزمناكراهظلاففديف 2.
 || قررخفلا نر لوضراهظ 4 ةيقرلاءوع هبه نم ناكدا هجم تاينلا فرك عاهل ناطر فاشل نام
 3 امزونجلاو |بعل ل فالشلااو ةتمزل امهم تصخ اسهككهنمزو ا ةحيحص هئسؤمو فاك شر لكل واننا اهباو
 .ةنواقا تا أيتلننجعرموطمخش اعلانات ةدافكج اًايقأ.زم ذاك رصصنخين ويفر وم مآ صضلاو
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 هجوم امو دعم ناكيطل اود لاوارئامزلاوا اممهلاشوانيديبلا هن ةعقنملا رنج تافاذاف م اككأ لو انني قاطموم
 نوجحالف قاطم ةيقرلامساةلحررل انهو لواتنلا بألا نوال صضخلا ذأ اصصخخت كاذ نولي الو سنا هلوان الف
 در دووملابنيإاهلا ندا ظفل لاق ا جوانا دال ارتد و سايب هد
 نير بو يقي لكمبذ ةرفب اوكي ذت نا ىو ويقف ]كيلا فروع لفه مسدلاضعأ ةيجيوتح دفزككم كل ومش
 الف آلا و ماسف اًماع ةهل شم ربتعاناف ناكدرفآكلا داملا] ةبقر كة قد

 تفلخحملاتّمو هلوق ل شم معي فصتي مومملا فصول ناو
 ١ هتيفنوحك ة:امالارثماب هينا ارك نوكيالنا

 وكلا لاذلا فاكرك كت دازوؤنمدصلاو وزير صتخت الئ همام ةخصلاب دلو م ماكرة فصيرككأ فصو اذا
 هل ناكوح لادن كأم دحاو دزيبرعتخيال ملال هيفوكلا صم كاك اذ املاء الحر ملا ركل هلو هلوفكد 35-4 1 21 5

 مثفاع تنحف لجلولا كاذ نا الحر واةامالا لافاذاام فالخي نياجر واما الدر واهقوفاث هدحاو“ةامأ عنا

  نالجرركاذا ثنحف ادحأو داورال ا هانعم ناكزلجرلالكأ ل لاقاذأذ ذيسنبملو حولا نعم نكلا طنا هِفَرتلاو
 ٍمأع افي تفصو اذا د فالاضجيصنجتال نحول نو دةيسنجل ريل ادصنل الع لدن هيف هيلا منا اذاف
 نيغنمؤم ديهلو ىلا هاو كاذ ةيمويمل الع لدي امو هجول انهزم نف ل هيام فصل ا نهال لككال لاق هناك
 ففورعم لوفزكو نمؤمر بعزك داملا ناروهظل ىذا[ دق دص ٌنمريَح فورعم لوقميلاهت هلوقو رسم نم

 100 ا ل ا
 ةد اربجج_زمىيخ كَم مهلوقو هيلا تمّدَفام سفن نلع ماكس راوفك مودل

 بجودق لك قع اين. رص ف الغ الوفي ذان
 . بجو انحدهعال ذاواللا» اوتروا ةزجهورضنا

 ماعالطصول ابهتاناوروهملا طانلا نم تلا ةلكذالع ان وهو هنن دماع دفصب هفوموملا كلا وك عز
 .قتعّشالالعوا امم ءورضؤصوم اي برضا ل غي ل ةاذافضعبلا هققتح ابا انهو هفوجولا كلا محوهاك
 "ولاد ماو ينفراع فصول تفصو دقو نيلوص ل ادنع وكلا دام اوهو ماهندلانم اهيذامل كانا نالمهس دحاواك

 كلافول مف الخ انهو ةاحتلاو انتاب هّيطرشواهلوصوم انهاتاّنال طرشوا ةزص ةزمجل ن ارو ي ولا يوزعملا

 ل الاقتع فاعتلا اعمر ناو هنيبغن ث ل اخو دحاو تع اعمر مهبرض نا بطال ن اذ هتبرض ىنالغ يا

 ا ووسنلا ةزل زن لعافلا نالوا لع افلا ةفصع اهلل نيملا بمال نريبكلاعماهنيزت نعت ال طقف
 واو فزعننو يدلال بطال وهان ا هايرض يربح اذ فصول اف طرغلاابتح البي وإلا ورشا ةفم
 ءاكمكوو نحاو ةزمال ظفلالا نال امثل عيجووني ناآلا دحاو ةرمالع عقب انههف قل اطووف اهججوزلا ةإماال نزح
 نعلق هينالاؤو ماعوهو برت ب ىلو لا ةروّصلاْث فصو ٌءاب رف نمر حهنموع املا فصول نامت نبالاق
 لوقلأف هَبراضل اكضصو فب ىرمضلل نابدرو يبا اهو اننا قركملا ]ل11 بط اخمالا فرضا اما برملا ل ل فصولا
 فصول | مرملواع ديف اكيرقا |موبدملا اكيقادل هللاو غلءوب نا يرت لا مح هين انللا 4 فصول نع مظفل او يلو لاك فصولاب
 ىيصي ثيحةفّضلا نورب و لاقول ام فالؤيووبزكنايقلا دكمف نايل اهيف عقي موية يلوم نوكالؤنح
 ايانالاةزممهنمو كتل ريمض يل لزم هينا نبا نا عهرتويلا كل زجرسأللا بورع دب هدحاو زم تايزفلادهب ايلوم
 ديتووا ذا يجر وزاي دحلو نود ذحإو قتعناو هوكي مالكا نالطب ناي دحلاو قنيرل نا ل 5القفوكتم دحاو
 نفعل بوني يزل زرظنلا طق عم مرضت قا ىم رصباو زكئتحن ا ةهجزم قاب حول اونعمو وكلا قع نعت رطعبلا
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 و ٠
 هل ىلوالا ةوصلاذيع افلازب تل مالك ايزل وض بطااخارابتخلاب دحاول نتعب هينانلا جو نيفلازع درفنم دحإو
 هتيطو يديع يال مردنقل ا هفروصتي ل ثدحب نوكدت هيناثلا ةروّصلاناب درو لوعفملاف ددشالو دّدعتم ةلقع ما
 شيف بنزل لغو !اًعم ملا ضان ضعبلارايتخا بطاخلازم عقب ملاذا امفرمالككأ ناب وعون كبلكا ضعوا كاد
 نازاوبهنيعب ىلواما خروصلا ةمركذ ام مزم دحاو ركؤنطنو رض عار ات خاوهو طوغلا عرف هرم دمل م.م دحاو قطن إنا
 أعم عوبرضا ذا اقلطم ضعبلا :ولوامدع ىلوالا يوصل يسن انابو ةبر الا كامو رضملابادرفنماكربتسب
 رولا ذاك ىلومل يلار اينما نوع مم دحاو قتعي ناذاوحجب دحاولك قنجضعلا ولو او دعز:همزلب رتل اذهلعو
 مهاضعبلز» فو ضعبمريلور نم دحاوزكؤنع تانئيولول لاقي نا صندل ءاف يري عما حاو تنفنعا لاقاذا كو يثاثا
 نمرانملا لمي زمو جولتلا + كو ىلوملاملا نيت ارايخ نوكيو دبحأو فانحال مالكا نوكي ناب ةيلككب رجلك نالطب
 نال غال ونعرض عزك نع قاع ال ليوالا ةبوّصلاؤو جراخمازم داضتسم)ب عضو دلموملانه تو نا قرفلا فلق
 ىسابإقنانالاو بطاخل يرض تمل ا قاع مل يناثلا موصل وروما رنعاف هيفا زصال خم إم ةلوبجتةعيبطلا
 كاذىلاهّيلصالا ةجاحلل انحاو قس. دحاولا نيه ف مواصمر دق دجاولادجبرسلو روع لع قلل امبالا
 لاقلاذامس روحا ةرلصمل اد دهاف ذليل حلا قشير رجلا باوتل ال صخارمفلا لام باهذ!”يبخ تناو ىو
 كا ذزيدوعل او هفيالو ضعبل راهو ضع ءاده بطاخلا كريه كارل ارنلعو ا نايرالل هنيده يديبع يا
 هلقوو دفنا كك لك ة ضعوا كاد هتيطو يديبع ياةيىشمتب واف سولو ميبجا بطاخملا برضا افرم دلك نارع
 بجيت دمإ رجم اخخادهمال نك ول اذا بييرسقتلامو] نا فن اردذللاو

 ”.لخ دشاماذا عملاةيصمج .لضيتزامل دخرمرموع
 نونا اما راش لاو نيِبّتلاو نيييعتلاو عراشالا هانعمو فيرغتلل عاسمججالاب ماللا نال كاذو
 صخخلالع هلشمو ىجراخملا دبهعلا يبرعتوهو كاوا كإ ذ ناك اًدحاو ةقشحازم بنيه ةضحإيلا
 و ناضلا ىف اه ذاوخ يركذ ريغ ينج ر اخوا لوران وعرف ىصقوخماي لك اًيجر اخ ناك هاوس دي نك
 اينعا لطفي ل ثيم ن وكي دق كال ذ و ةقيطحل ضن يل اًماو بابل نان ادانلا نم جرح نمل كاوقك
 تافرملااغ هاخابلاوأللادنمو ةارملا نمريخ لجل الذم ةضاملاو ةقشضحلا فدرغنوهو دارفألا

 تااما جو دإف هل ابتعا لقنسفي يحب نوكي دّمو ةماس اكسنجارلع هزشمو درقم لوف ةملكلاوخع
 فلفت لاوهو ال والحر نكنلا هلشمو هدا دهمااوه و قوتسل الخ دا ة اكهيضعبلا هييق دجوت

 ناضماكمؤشمو دابلإ رض دي ريهقاامو سول ناضل ناو تابواستملاطعب ميج ععانإتحا ٠
 ةقرقحلا ورم نم فارغس لاو نه نلادهملانم زكو ربل ةقيقحلاو دهعلا فيرقمل ماللاف ٌنكتلايلا
 فاهراتتعاودع خياني اف لوك ذملا نارعح-الاو ةنيوملا عا جراخبرم دافنسم اف ةيدزلاراببعال ال
 سي ولعو ةققحأ الاب فرعملا نا هوطملا هل ىاناتنتلا همالعلا لاق انه نعيو ماللاب فرعلارشن ٠
 ن اجلا نود هقيقحلا قررطب ناكذإسقم ةصاسا تارو قول الخ داو دحاولعافلطااذإ ٠

 مم امضناو دوحولارابنعأب هدفا كلذ نممزلو ةقضحلا تدرااءاو دحاولالع تنلطا ذاك نال
 عكا نا ئركلاو نه ذل دوهعملا نيب قردلا وكب عرك ذام ايف دل عضو اهذالا.لظفلل لعن يلا
 ىوذحلار اعلم ئمت لا دولا ةلم عم نايث كي لكلا ةظباطما.ةياطبألا ةهجزم يعمر يلع دزول عوشوم
 فص و يح ةركللا كح هيلع يرجا اهزم داملا داحلا ثيحنف كلذ ىلا تاشالازمماللا ذل نهذلاَذ

 نيباوقرف اماتهو هب هادتنالا مصتح ةفرعملادبشاو روضحلا هف طخول ما شييح نمو ةاصحباب ٠
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  داحانمداح اول عوضوتا انس | تيقلو ةماسا تيل وع شيجلا مسا نيبو دجاو سلمت سملارنجلا
 تتلهاازاف نهزل اى ةرهملا ةقحلل ةعوضوم هماساو هعضو صاع دحاول اع هقالطاف هسج

 ١ ن اكاكايض د دل دوجولارابتعاب ةقبقحلالع اهقالط انم مزل و ةقتيقحما ت ديرااناةرح اولارع
 يجداخمل دهمل رجول اناو قوتنا زخدا فه وخلل | ةنيرقب ئهّذدلا دوهعمل ا كسادافناسم هدا
 ذل جات اب,سرزعتلو د ارف ال نم ئذ نيب ىف ةيفاكريخ ةقضحلا ةذرعم نال اضيا ةقيفحلا عوز
 ةقدقح مال عازل لصالاوف ىجر اخمادهمل اء فيرثلا قد انرك امرك يزح ا ٍةفرعم نأ كلذ
 تودب ةقيقح هرم ىكحملا نال قزفتسالا م ماللا لول موه يأ انييثلا ل اكو نييبفنلا

 موهفملاوه يازهسا لاو ةيضْعبلا ةنيزف دوجو لع فوووم ئهتدلادهملاو اًدجؤنلف دافال ارابثعا ظ

 رفقا دوذ داؤ الا كادضمل ا ةنَو هيعمل ناف | : ًصوصخ جراما خدهعال ثرح فالطالا نم 4

 ماعورناعيس هلوق لثم قزفناس لا لع [سمحاذا اللاب تحل مج ناؤنح نوقمتحلا لعام ىلع يثيحزم
 الا نيفعضتسملاالا ىلا هلوق اذم ىهدلادهمل !اعوا عتاظنو نينسحلا بحي هاو امس ل اود

 نوافونب لم ناجع ةداكهةدحاو بكورن اوّل بكري ل ذوشم هيجل لع حاذاو ةقيقتح كلذ ناك
 غاماعمل اخ تلافول ىتحرْسمالا ردن دنعأل|نيانهل خاسمالورعسؤم دحاو هاتف انو ان الفاواتن
 1 ىثملالع مقر وهتشلاومايتالا هلكي ل فل ولو مهار د ةثالغوو زل اهيف شال همه اردلانم يب
 هكررتال لاح هلوق غاولاقو سجنا لع لمحي هاف دهملا نكما هن ال اه دنع هلو عونسالا لعو تنزع
 عف رو لوم ل ا يادوعلا لسه ف صب لك كر ديال ىنسملا ناو سنجل نود فاظتسالل ءاهراصنالا

 دهملار داش اذا يعج طتو رنج الع واللا #حلا محا نحياناو ايي ابهس نوكي لكلا باججبالا ظ ا
 سلو سفك بكر نا دالاس ناب عطل وطي تايشل اسيل وليتحلاب ر,دالفلثم ٌثزفتسالاو ّْ

 اشو ةحاوةلما جوزتب نك يح ديبعلا يرش لو انما جوزتيال احول انكو ضيم ابوث لك
 نجلدومل ووو قحاب دا ىف ديعرك يزتشي الو ةارمزك جوزتيال ا دم سان ارورظل دحاو ربع
 ديه ضافلاهاق يواتلا ؤ ركذ اكروصتم :انلا عبمج جوزئم دع نال همالك ةّئيقح يو مال
 زغنو ةدحاو ةمأ حو تنحي نا ديما كيراشاو ارنا كيور نال اف نمئانلق اذلو هر صاحام

 ” قانتسلاًؤولانلو الانتح اع دحاول الع مقيوهو ينجب ترو ريصو 9 طوقسا دحاو دبع ٠

 ,. ه«ريفل درضملاو ممحلا لع تاخد ؟ذام للا ّناملا هقلل اها مامو نيبلوصالاروهمجابه ذو طق نإ
 4فقراشلاو قر انا لاش هلوق نالع معاجال ىدالإإع مقبور شيلا ريصب ما قازتاسالا ةبجروم

  هلوقت دورا انكو هينانو نازورقراسو قراس ا كىلع دخل بجو لع نالدب ةينازلاو ىازلاو
 : لك ا ةنمي لتر لا الب م 6 نو بال لذا لارض انااا
 . نزع دارج لا هف صن انامال-الارهف !دل ا مايق دنع قزف: شالا ركب ال غور دلسالا فكن

 .. مهالكأته ىلإ مالسالا رتل عكذام 0 عكذ ام نيب ةافانمال قزفتسالاو 0
 ٠ الكف سنك وول نب دإملا نارانلا حارزم حق نةويقشلابتامالع ان ا قمصلو
 ا هلق وسي دايو اناا فتم نالااو لام رمانفتسالا تعول جاوز ما لاقل هجوله رطب

 ظ ديكاتز لإ ةيرلا م جاتفو نيلقحلادح الويضتت اب نوك نامزلي ن وعجإ هلك ؟اللا ريف '

 ٠ اًماعركرل ناورتو دال ول ناحم قدا طالادنعلكلا لوانم ناس ماع ناكناوآلل اب فوملانإبو
 ١
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 مومعأ ا دنم داري انا ةيآ ل اجنولاى ءآج و انذنسالا ةححنال ىمد دف مومملا لال د زع هزع معدل
 تابئاقوومما ىلع ةئقوتم اناتسالا ةهصلاشال قزفتسالا هيدر هللا تراك اتأتسالا مص ثيخ

 ودع فوقومانثّ:س الا دوجوو انلّتس لا دوجو لت فوق وم موممل اب مهل | ٌناِلَنو داهب مومسلا
 دوجول عامجال اب قزفتسالا هضراللا ّناف دكلالملا دجتشملاهت هلوق ةازكورهال ارش ظرمومسعلا
 جاتتحا ع لكل لوانتف اًصطقواع هيففتسالامآلل اب فرعملاو نر ميكن مهلكتاكق ءانتنسلا
 قنلا وهو تايثالا ذ صنف ةرككاك هزل دهسا ام هلب فرعملاو مومملا ظافلاربادكردو أد
 لشم تايثالا ضني ميولشلا ىف عكذ اك غرك اكن اكان اجم نسجل الإ ل بحلا عمججناب ديب دااذا اذكو
 اليالا ءاشلا كي خخخ ال هن ايس هل وف لكم ىتنلا ل ميدل يخلا بكري ن ولف

 . لصح ةلممك ةثنحاذ لها ايلي دل اب ديف تاك
 ًءامالا يرتغا ال هلغنمو 2 ءاآتشلا 519 نلاحنو

 تالذو عمجأو مآللا نيليل دل ايزع كاند ناك ةييمحلا عم تاطباو عمجلا لع مدلل كح داذاىمب ظ
 نوكو ساتجاالا نبل اله يلا ةاشالاق ىسجلا فدرش ىلع اهل ل دا اهب هلورعم نوكي مالا نا
 يك كرش عنمي ل لك وهفم ناعم مف عريكلا ىلع ل دب سنجل نال هجونمأيف اب ةيزجاؤعم
 ثيح هجوو نمرطب ناو شكتلاوهو ٍدِحورم ذاب ةورحلا نعت هموهقم ءزج عزبكلا ّنا ىنعمبدإ هد
 هيلع عمجا قالطا مام علمي نان وجبال م لوقي نا لئاقلو مثولتلا ئ. لاف دجحاولا لع نما تص
 ىف م ةحوزكنم ةيقاب ةيعمجو ابر لومسم مالا نوكف نهذلا 3. عونضو تيدهعرابنعاب ةقيفح
 ملقو ءاسنلا كازا ىلاعت هل وك مالكأأ ذر عوق وب كسل ارجل نع ناجم ملا نوكت ابنا مي حتضلاف
 ءانلا جورنال نوكوركسللاو فرعملا نيب ىف 9 ا م ىزئالف
 رفظتا ا, ايدتعي ةدئاف ديفي ال ام نهذلا ى نيم اروضح ىلا تاشالا فرقملا نوكوءاض جوّرلا الك
 ىلا ظفللا فرصا هجوم مبالومعم ناكو سجال عمجلانع ل دعا ذااه فالف ىعرشلا مكمل ىلإ

 د [لارسا ن اروهظا د لقضلا تاقدَصلاا اناء اىجس هل وق ىانكو دامالاو ديبصلا يرسا الوا ءاسنلا جوالة ةفتس ال د يترل ناو ىنأ نين دوضح ل ناشد نو ارحاؤع
 ”ةفناكرم عيا نإ ثنينال كاذ ىؤيول قحاب: دلا 4 ةمازكو ادبعركيزعطمالو ةاراك جوزتبال ا
 وانتي هله ثالث .داؤالق ا ناككهيلعتلمحول اهنال يق و عَمد لكأ ةق دص كدا: ةئبال ا ىف دارم | سبل انكد
 د اًرفدإل لون ديكت دة دقات ,لالوو .رتادعزو كا ذنايريبخ تاو دجاولا
 د وطملا ذ از انتل ا ةم دال | هققح امأهد احلا جرفملا نيو هنج, هول انهزم و الح

 افرع دقام نوك دمي اف 111 ك ُدَحِن ناو

 هلوق ذ مركسملا بم فرعلان اكأفرعم ركل اديك نا نسب لوهجلا نبل اب 3 دهن هلوق
 تمعوستللا نوعرفومعف الوسر نوعز ىلا ل سرا اكىلات

 ؟ 0٠ امي اننال نيفرعملا ثيو. . اان اركتتم دعي ناو
 ٠ فطملادلعا اذاؤ م ريانت ال نيف رسعملا لو كه ق الاريغ افلا ن اكاركتمركملا ديعا اذا جد
 اميسرصلا عم نأ وسير يملا عم ناك ىلا هلو نيترونعللا كاغم هنيعذ اكاًفرعم

 ثول نب رشسي سس يلضا نأ امهسع ىلا هللا طر س اّبع نبا لاق انا و 3

 هسا يحس ا بسس جس يحل ساس. نو“ هس

 هه حسم بصل 2 '
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 ظ اًكتقدقاب[حصدلاو نيفف ٠٠ .اركسم فرم دهي ناو
 "دكا نادال ذ ]يت و )صال اوه هان رق يذلا انهو هريغ ن اكاركسم فرمملادبعا اذاني
  مالقا ةميراريصت عككوا هفرس داع نا اما نيريبتشلا لع و كو ا ةفرعم نوكيا اهاالوا
 اوكإع ءانب فد تلاوه بساانملا ناكل لاو لو الارئاغم ونه مركت ناكن اف ىاثلا لا ظني نا اهكحو

 لص ال اوه ىزأا دوهعملا ىلع هل الخد كدلاوهف هؤرعم ناك او رككألا ثافنام اًدوهعم
 كاذُؤ فل اب لثكاو | نيم مه دنعرف اذ دوهشلا طع اكصماماوا كلذ عور نو ةفاضول اواو اللا ذ
 ناوكصلا ىف تباثلا لاملاب افرعم هنوك د ٌؤالاوه ىلاثلا نول انانكادحلاو فلا بحاول اذ كصلا

 ببتلان اب نيغزع فلاب نيدهاش ةرضجح خا سلجم هل مث فلاب نيدهاش ةرضحج قا. كلاب كيش
 ةياود ف نإ ؤ الا نيريخ الا نرده انا ٌةرانم طرب ناذل ! همزلي ىلات هللا صر ةفينحلا ديهف

 دبخاواكص نلازكك تككذا كل ؤلاريغ ىناشلا نال انبانهو ةياور ذمه امهتريانمودع طرشو
 ديكأتل رام للا نارك نا لع فرعا ةلال دب ديحاو تلاألا هتزإنمل امه دنعو ندهاش كص زكا
 لين انرلجلل نال جركل ميركل اقانتا دبحاو فل امزللاف سلجم دنت ناو دوهشلا ل ةدايللاب نحل
 انإهاش دنع نوكبر راؤ الا نمالك( ديشاماو دحاو مالكم كح ةءاريصجو هقزتتملا تاملكلا مذ
 رمز اللاف ىض املا دنع فلاو ندهاش دنع فلاب وارخاده اش دنع فل او دهاش دنع كلاب فاول هند
 دنعيرخ جم ثرفركتم فل ادن دهاش دنعرفي نا ان دحأ نات روص ب طبل طانكاق امن ادحاو

 يزحالاو ةرعم ت دبحا ةركتلا نال اًقانتا اًقلا بجاولان وكدا ؤشف كصلا انه خاب ديقم فلاب ندهاش
 ركازؤللا نك نابجي# زده اش دنع ركم فلاب رخأ سلجم خ مث نردهاش دنع كلاب نّيقم تلابرقي نا
 ى انكلؤالا اريام ناشلا نوكش عك تديحا ّرفرعم اهبالع ءآنب نيفلا لاش هللاصر ةفنح ىلا دنع
 ردع عم نكت عيكتل داعي دّمف الاو نيارقلا نع ماقلاواخو قالطالادزع لصالاوهانه م جوانا
 رشي افلأ عم هفرعم نكتلا داني ده و هلا ضد الا خو هللا مثلا ك ىزلاوهو ىلا هلوفك ثءاغملا

 هيلا نتف اطإع باكا لزا انا اول وق نان اسس هلوق ىلا ه انلزنا ب كده و ىلاعت هلوقك
 انه دصم باتكلا ل زا يزااوهو ىلا دوق ئاغملاو دع عم هفرعم هفرمملا دامت دقو
 له زو زعانحفصوم احا لونك عباضملاو دع عم نكت هفرعملا داعت دقو باتكحلا نم هي دب نيببام
 “ موا تللا ى انك مدلك ةيركوهو اوف اكيذل اكامون يمحجر.نام ايالا اسغ ناوخاروقلا انقو

 تملا_ دجاوف ةغصب  درشلا خناصوصخلوهتضو
 ماللاب فعمل انجل مساو امو نك هتفصب درف وهام دحاولا ناعؤب صيصتغلا هيل ىهتنيامناؤهي
 | تالا وسبع عسناومعلات الفراج ناوتن اكهقرف اف دجاولل مساوه ذا دزملاكهفياطلاو

 فق دصايِف قداطآسلال شم ."نلؤقلا هب يلا ازك ةأرك
 ّومجللنم هتفيصب دفوه ام قيبوه امل ل انم:اشلا نم هلوق و هنغصب درفوهال لاشم ةاركمل وق
 "0ك امالع ةق داصاهناذ درفملا نسجلامساب هقحاملا ماللاب ةالحملا

 هلوقب هيلار اا اموه اغلا عوُنلاو دجاولا يلاصنخت درفملا
 أمس ثالغلاه ان داعمجلاف ٠ امنا ةثالث ىهتنملاو ١

 ٍديبعو لاجركى عمو ةغيص اًممجن 0 ةصوصتخاوهتنم اهن اذدث هلثلا 'جاثلا عونل ئمْشوفي



 غض للبيبي سوصوص7وو777ُ77مم

 وا ىتح ةفللا لها عاّمجاب 00 كلذ تلت ةثالث عمجلا ىدانال طه دو موفك طقفؤمسم نا

 انهاع ننإما جورتم ثيحوح نانارثا ل اكواب ا ثحيال ءاسن جوزئبال ثلح
 تناّيَللا مضوم ةعامج نانثالا هل وف نم ىناامو
 كيرؤلا ذ ءًاجرق يدل ع ثيدحلا لذ. لوم كاز

 رلاتعاف ماعالل كاذنسذا م دفا لعواأباصول انك

 مالتلاو الضالع هل وف نم نازل مضوم ّنا امنا مسي نانا عملا لقانا ةمضعبلاهب كس اع باوج

 اولاذ 2-5 نينتالل ناؤسي ايأصولا كلذكو ثيراوملالع لومحوهف ةعاجاهفوفاف ناثثالا
 خازلادسب هفالخملا قيرطب كاملا تْش اًمهنم لكنا ثيحنم ثيراوملاب هقحأم شو اياطولاو

 هنافوامالا مدتق ةنسللع لومحوهو ا اهافختسا ن انبإ هلو ندا نبل ىمواياف كيل ةجاحزو
 قفواع انهوم دفتر مامالاف لعاضف نيثالا حاّماو مامالا نجيم وضيادحاو يدتقملا ناكاذا .
 سيل ذا ببواطملا لع ديال هم اقريدتت لع ليلدلا انه نا ميواتلا خلاق نك عيخو دانملا خام
 الي نيالا ةإص اح وه و ئذ يلا ا سد هي

 نوليُسو اجو وخد عازل ايجاكل نا لاق انا و ئامضو مخلط دعا عزت

 ف اًفودن اف مكيولف تغص ون هالو نس وخم بالو عج.ظفا هبال اوبرض او اوبرضو
 انيرالوا ئنئاللن كنا 2000000

 0 9 كرش مرهيلكو ضيحلل عرفت اك

 و د١إ] | ثوهو دكزتشلاوهو كى هلا ملا نم ثن انلا ملا ناي ثعو رش

 0 ادام هنك هيف كوشم ةوخلا اموهفملابسحبوه 00 ا وا
 قا ءامسالل ]م اشوهو روهشملاوه لاونملا انه لع كرتشملا فنرغذ و يوذللا عملا ابتعا ىلا ةجاحالف
 و ةلوقنملا طال عجل لوا ةبسانم هتلسلا ناغلاملا تلقن منجا اشملل لوا ثتعضو

 ديللذ نادرو دل او لسضلاو ةاكرل ىزحأ مار خل حالطصا و ىنعمل جا الطصا غل ةعوضوملا ظافلألا

 كانت هناي ناثملاذ ذل هدو جولتلا ذ انك دلرتشملا نم تبسلل اهنأب شبل قم كاهل قدام
 هدانورعلو ادا 00 هنا هولا نعربخال اب نّرتجا مبا اقف ل ديلا دبس لع دو دل ةئلتخم دازفا

 ةفملا طرح هلو ايتعا هل ١ وذل شل عم يل مث اهنا ثيحزم لومشلا ليبس اع نك هيفقحلا

 رف اكوظفل كرتشم ئاتلأبَو يونعم كزتشم لل والاب ابثع لايف دارفالا ف التخا ثيحنمو
 م وهضمل ةيضوفويف كب انل دعت هدا وذو نقل اميراع ئذلا ناب ٌريبج تناو ناويحلاو نوللاازكو
 جام : لإ ذ وحن و ةيناويملا ىل تاناويسحلاو ةلوعلا 2 لاجترلاد دارا انت ١ هيف هداف قفني

 00 ناكناصلت.هل ١ عضولا ذه خذ بسلام لةالابيقلاب اًحراخ نوكيف هحرخير املا
 تيس هر ودا ا يوب ىلاعت

 طرشلاو فقوت

0" 
 طرشبرلا دك لنضشالا تازضتفم نم ةاواسملا نال ميجزللا لع ليللا موشي قح ديف فقوتي نا كح يا

 تا هرقلا ءاننمالمأتاكةب ل مالرهظيو درا نتعب وحجر اخ يل دوا فيلا ةيلمأتلا

 ع



 ابك مضترل هيج ةفانلا 1 ل د سس نا يمت
 | ناقيسمد افالم إرذلا ىف عاتاجال ا ةقيقحو لقتلا اذارجخلا ءارق لاقي لاغم الل د دل و ىلع

 ضيحا لع هفقوتل [قتنم ما دري تح ىترشل رهطا | انه دار | سسلو صراع ضيحلاو لص هطلا نال
 َْلانعدراولارئالا ةاضيااولّمات و ةخأ ةحصل !ق اقتشا طصا ناب غو داك ذا نبق اك

 تن امض اهتدعو ناتنث ةماللا ةالطوهو هب اصلا نعوارقآلكلاو ةالضلا درع :
 لغد٠وؤملاو ىيع ال دحاوا ليتسإب هيفرتومسعالو 2

 زوجيالم خاقي ناةنظم كلذ ناكدب دارسملا يضتيل لتأنلاو فقوتلا كرتشملا وكندا نام
 نال زوجيال كلن ناب باجاف لت أتلاو فقول جا جاتحيالفإ هسئعم نم دحلاو اكلت اتا : ١

 سرخو ةيفالخ هليسم هوان دنع ناطملاوانيئنحملا دحا ذ محل هيمومعال كرتشملا ١ ا

 قات نابال هيناعمواهينيعم نم ديحلو ل كبحلو لاهيتسا غب دإ دارس ناز وك هذا حاؤتلا لحم ٠

 ديجاوزكب ةبسنلاقأ متي ناب كاذا عضونمل كرتشملا يملا ادا وسال ضر
 ترهطو تضاح ىادزه ترق او اهريشو هجيراجو ئصابلاو هي راجل دا داربو نيعلا تيار لاقي ناب اهنم 2ع

 ومو هلااوصوا نم لاق ثيحرريدلابحاصرراوعشُو تابال الون ذوجيوق د ل لتف

 0 وف ننعم يظننبال كرتشملا نال هل طاب هّيصولا نادوقتعاوللا وهو

 ا لاق م ىفنل 1 ةاراشلا نذل كتحيملككا وكفساو نولنعا هلو هيلاوم رحيل نارا

 قنا 3 يلا ذ هذعضو اظفالابىمسأم ىتدملاو ىلا نك هاب ل دتسم ريرضلا ل تاتخا
 ١  رققحن الف اعلا لم ااو الفألاو كيذك ىتلاف ناسلعملا نإ عاش اال ىنتقا ناف تابسالا هاضقا

 أ ١ لون هدومجسلا انهو قتع دب تاضنزم يولا نوكناوهو اهي ذا نبا ةلالدب كورتم مالك
 دحاول ةركنل اكو هنيسبال دمحاو ف الطدل ادنع هلوا دم نال هفعضيخيالو حاف مالجشالاو طا ا

 تانالا ءاهناف مركلاب ضوقنم تانالاهاضقأ املا هلوق وروما ن ىلا ايس قس قاذف هنيعبال : ١

 قححلا ناب سيخ تاو ىلاعت هللا عر مخي ن نامالكىئساريربخلا لام قح اف مومسلا للا لو صوصخلل 0 ظ

 و (عطقرنجلا ةمواعم اهنال عركتل اكسيل دارملا هدوهفم نين ململا لق درتشلا نا ىوهظل رب رقللا ةلام 0
 1 مولا لاب شدوه دارملا همويؤمت )سلا دعب من كلذكن بل كرغشملاو عويشلا نماهبف ام قدصاملا لوب

 نا تابثالا هل نوكيامل ن وكيؤتملا نا تايثالا ءاضتقا امليلا نا هلوب دارلاوبلاو اتابتاو ايفن صوصخلاو
 تاثالا هاضتقا امل ههحوتمىفنلا نأ ه داره لب ىوكنملاضقتلا د ريح ا(ًماطف ماع ناو ًصاخخاّص اخ
 منصمرم هاكتاشالا ذل كرمشملاب ىب نا ناف مل مف دو تاالا عرفها نا نولوتي مومد ماه و هيلع دداو

 غوهو ههولاانه نم تابالاو ىلا نيب . قرف الف دعفرإ ىلا ناكدحاولا دمرا ناو اموف ل ىقتلا ناك
 ا ادع اهياع هج تحي هئنمم ةراهاظ كزتشملا يلاثت هتنامجر ىنئاشلا دزعو لّمأتن حوضولا رياغ
 :[قفتم نامق ننعوائلاذ كرتشلا موع مم انهو ةئيفي الا ةصاخاهدحا ىلع رع نيارقلانع
 نوكذالع ففوَي رالف ةتريقحالا ا اًناجمدلو ةقيقجال دحاو ئسم نمزكا ا ؤرمتسي لان دعو هقبصحلا تادخمو

 : جوملا يوضوم ناكولذا | كذكسلو ةقيقح ن وكيف هل عضو ايف ًلاوتسا وكي ننحلا ومسجل اًوضوم

 07 افانتالطأب مناللاو منجل اوت هوا 1 قبح اتعالج دعا + هلاوتسا متعامل

 | رااعتسسا نوكيا هباوجل عومصتإلا عوضوم م | اًمكعنم ديحاو لكك عوطوم مالا اينئاسم ةمزاللا عن ناث
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 وه ثيحزم عومبحلا ف هل اعتساب نضال لبق ناف هتكص ف جازن ل و ىلاعملا حا ذل امنا عومملاف
 نم ءزجال دارملا نن زيا ىلع ناّينعملا نم دج او لك هب دارس منا نه لب كا نكمل اًكوضوم نوكي ّيح
 اًيوضوم ن اكاذا ما هباوجل نائنعملانم دحاو لكل اكوضوم موك م مزاللاف داملاوه نوكي ثلاث تعم
 معابخاوا ءداؤن انزع ظنلاا عطق مقا اًقلِطُمو ارخأألا نع دارفنالا طرشب نوكيا امماف اّمسهنم ديحاو لكك

 رخآالان ودب دحاو 1 هلاعتسازجيرلآلاو ىننالا طرششب اسهم أكل كوضوم ن وكي ناز وكيل ذا
 صهاظف حؤوالاىلع اماىئذملا تبني نير دنقلا نيزهإع و وه ثيحزم عومصا اًءوضوم ناكول اك
 ىنعملا كإ ةىلع ىصتقي فرح هلصج ياؤمملاب هصصختتع نابع ظفألا عضو نالف ىاشلاىع انثاو
 ترم لكر ابتعا نال الد دحاو عضو رابتحا الا نكي لف ل اعتسالا دنع بخ داوسالو  ذوابخيال
 3 ةصاخ ىلا انه ةدارا بجو ىعللانهل هجضور ابتعا نا ٌنورض رخآإلارابنعا جانب نيكضولا

 ”اؤزك ةيمزل دح.او قالطا ف ناعضول اريتعاواف ةصاخرت دارا بجو خلا ؤعملا هعضورابتعا
 ادام اَمهنمركن وكنا مزلي لن. ة دالالا بسحب هعم عاتتجالااو ىحالا نغ دان الا ةفص نيلنعملا زم
 رعصعطفا كارتشا نم تااشن ةطلغم هذهو ميولتلا حل ةمالعلا باق هدحاو قلاح ف دم ريغوا

 لسصتيبو مايقلاب دز صيصخل هلا ماقال دي زام ذ لاقي كلب صصخلا لع صصخخل اعمق انإب يب يش
 ة د اباعلاب كضختدبمن كاتاؤ كافي كدب صصخ لوصحلاب أيشالا نيب نم ًورفنم صصخغ
 كل لل هنييعت يا ىنعملاب ظفالاص صخب دارملاوه انميو كاحو هن .كذ ىكذلاب ان الفذ تصّصخ لو
 نا مسخ اف ىنعملا انهألا ظفالاب داربال نا بجو الانهو نافل الا نيب نه كاذب اوزفنم هرمجو ىنعملا
 نود نم انه ذ ةاتإعتسيف عاتجاوا دارفن | طازشاريخ خاف طم امهم دحاوزكك حوضوم طاراتخي
 ىَّنا ةقيفح ظفألا نوكيف هل عوضوملاسف نيل احلا ف هيفرعتسملاوعملاو هيف هلاعتسا عم ٌتاتورخالا
 تقلا لع هلكنا كف دارتلا عوفو لهاظ اني ىلع صيصضخلا] مج نام اماماو ّيوف داراوهو

 ب اهلا فخ ل وأنا يل جاني صيت ققح نعم لالا نا عم اغلا جم او كازتشالا خلان
 حر د ثيدرمتلاا مققتح اك نيسنعملا نملك ل صيصخخل | لاعتسا ف بيرال ذا داري الا عف دال ناو الف
 ناحل ةقيفحلا نيب عمجل ازا رثالذ ىاجعاقاو لق اتيلف لالدتس.الا متيال امذم كك دلاتحا عمو حانفا
 ىف ضنوهو د لم ناشنعملانم ديحاو لكم هل عوضوملاريغ وه و عومجملا دي راول مارم وزللا ناب لطاب وهو
 دحاوإكناكوسجلابب رااذارثا هيلع درواو دبحاو قالطاذ ظفللازم يزاجلاو يضل نعملا : دارا مزاف هل

 لسا عومتببلا عوضوملاماهل اكناجملاو همتيقحلا نيب اًصمجرسلل انهلشمو داملارش هل دارا لالخاد نيئنعملازع
 نيثنعلاز دح طولك ةدارؤل اسيل ”برتشملا م عومملا ةداراؤا لاًمبامو هل عوضوم اريغوه د دره ]كه نحخ

 ظفلا اب درب عومجع انه ناكنا ماب خوف دش ماعلا ف المج دحاو لكديف لخ ديف داري عومج انهن ييل ذا
 هجوالاو ةمولهلا لاق بالف يرابجحلاؤعملا قّقححتول لاو فارتحالا مت دف نازنعملا نمدلكرب اضن د
 الخاذال كسل اطانم ظمأ اباد امهنم لكن وكي نا ىلع جلاطملاو !نؤصملا ف كرخشملا لاعنتسا عازنلاّرحم لاهي نا
 نيئنعلا نيب نوكن اب الار وصتيالن ابحلا قبرطب اذه لع نيينعملا ف. هلا رعتساو طانملاو داملاوه ثلاث ىبعم تح

 مهتيكازبب مجانهو ةقالامب ل عوضوملا بسان ءالعرخالاو هل عوضوملا شف ةتامكبالع اه دحا د اريذ اةق الع
 ٌبسانمماىلع دبحاو كدب ناولو رف الاخضر دضتلاو ناجم ذهن نكبر رل عوضولا شغل زاقع ديحاو قكدي داول ذا ناجلاو
 اّنم او عارتلا لجرسلو هدازفإزم امزوكاحلو انني يز اجيىتعم ل طفلا ل اعتسساب نوكيتنا اما كا نيف هل عوشولل



 اًضافتا طاب نييناجم ناينعم 3 ظفلا | ل اعتساو لالقتساماب ٍيز اجيىم رئازع اهنملكذ هلاعتساب
 ىسقيزم عومجملا لا اجمد حاورك3 ةقيقحذ كتؤكلعرتعبا + اق ال طار اتعاب عومجلا كول عتيس إف ناف

 ا لاطتالاورونللاب طورش كك لع ضعبلا مس عوو ثلانلا عضولابابتعا

 شارع هيصإب اقالرئاف هامتلاو ضرالا عومجم لع 3 نينثالا لع دماول اقالاط انف ةنعبنغلاو

 دازجلاو «ةفيتيلا نب عطنم نوكالف دال 0 دارملا ثسالخا د امهم دحاو كتي مارمؤيبسام هلع 7

 ىل اهت هلام ةالّصلا ثال ميال تملا ىلع نواصي ةتككامو هنا انا لاش هلوقب نوزوجلا كستو < 6

 لايت هسا تهتم ااا ةإطوق ب اوجلاو نينعلالكذ نواصي لعّس ادق و رافغتسلا كلالملازعو مولا

 قولا فواشلاب فاتخيّدحاو هنن ة.ةالشل عم ن ايعشم اعدل ىاّنلا زمور افغتسالا دكا لازمو درا ا
 كاذوخجو بنل ةدار اك ماقلا بس نم عم اهب. داري نازوجف عاطل اريعلا :مو ىنحلا لاصيا لاَ هللا نم ةبحلاك ص

 ايام ءازجغ جلاهت ل رفزماقملا انه دروا اماّماو كارتشلاو نايل ةد دعتم ناعم ةعوضوم اهنازع ل ديالو 3
 يدع هللا ممر ىتاشلاو يع عر ةيلاملاوهو ىعمزثملا نيبو ةروصلنملا نيب كراشم لنملا ناوريعألامتق

 4 فسوبوباو ةفنحوباو هش املا ضيم قل هضل خلا نعدعب ا هنال ةروص)خملا
 0 خيظزخئام سيف كرتشل مقرر ةدوصو ملا دي راولف عامجالاب : ةروص هلزمال اهيف

 منابر فسو وب او فينصح ىلا هو ةروص)شملا لع ىلاعت هللا امتدت د قف اشلا إم عرشلا فرع. يونعم
 هلوق ةاكرّيتلاو ١حونلا ؤ. دلراشملا داري نالثملا ظفل قاالطا فب حرشلا ذ دوهعملا نال ىعم ملا ىلع ىلاهت :

 مل زف زيوس وعدو ةرومزملا مامن مسالا هب دراذا ملم تتتحا اهانم مع يرتعا نف يلمع
 هجوف ف لوصوملا ئيخ الشم م املاو هلل وف د عبو ىيدشلا حف غل .ركذ اكةيقوشملا نيهنف عامجالاب د
 ١ اتضكدنف اميارلابلاغب  اتخرت ههرجونم ن اككم 9

 سنحم نكد املا اا انهو نوقمقحلا كك اكيأرلأ بلافب ههوجو ضع دكرشلا م جرام هّواملاؤسن ا

 توكال دن هجرو در نلازم نوكلدق بواملا نا نم هلع ددوااماّماو ىلاعت هشامصرمالساالا )
 (مسفجىطقإ ل دب نابل اهقحخل ةللمجلا او كرتشملاو اكشلاو يثنلا نا نازيملا ةمركذ اىيأولا بلاغب
 دالاناف دوال نعامادع بيجادتف ال ومي اتلا و دحاول انك هين هينإيل دب اه افخاا اذاو
 بلقزاف نانلزعاتاو دغإو ة ةغص رن كاماتفا ز يزلا هال كششملا ع احؤاملا ئوؤاملا قاطم فدرهرسإ

 ىعمو وذ شالت ؛امةغصلا اب اتلاو اس ايتفلا نموا دجاول اخ زاضصتحءاوسا دكا كب ىأيلا

 ىف لّمأتلا ألا لانب هارلطقو ةفّضلاِل فاضمإب ءاتلانمب ملل نإ ماو ةفيص ملغلا مانت نم هنوك
 م القا زرنوكو فل ةخبطاارشن غوش انلاو داهتجال اب جيتلاو كازتشالابديقو ةغضل نشف 2
 ا لدبلا ايبسإع اسهنم الك(محي هد دمتم ناعلل عوضوم كرتشللا ناف ةغإو ةعصرظنا

 سفن ن ا دام هنو روجر ماسشانع جرن حوضوملا ظفللا ىلا ةْفِصاَد

 ا اانكو ةنلو ةغيصرت ١ ماه ازهرابنعلا لهب نوكال ماف دحاو ىبخو اساس دالي وأن

 جدل ةنيزلاو هيعمدحاإع 500 داؤشلا م جولشلا غانك يظواوطقب هوافخ] بزاف داكشموا الّمعوا اًمنخ

 لا اصخش عضولاوهو قضم ىلع 1330 ىضتفلا نا كاذ قشحتو ةيرْلا ٌةطساوب هلع هلالد نوكيالف ةعارلا

 ناجل تاو ىمتقلا ةّهقت نم خيام اود عرى و غال ةضاد هيبرتلاو ةغام ةعازملا نا

 27 عضولاوهو ىضتقملا همز جوهف ةنيرسلا ةطساوب لب ؛ضنب ىر احا ا عماع حيال

 .ىزار#



 . كاسل بضحب نك انك سهيل ل5 نب, و كزشملا ةنيؤ و ناجل يوب قرا ررظف
 ٠ طضلااذ مب الومعم ناكنا ٠ طلافلل كاتحارع هلكحو

 ةياسما_ى يأتلل ظحالاف يأرلاب تبث نازءال طافلا لامتحاؤع هب لسعب نا كوالا مع فا
 هب ىلع ٍباغآم دج و نكوهفئظوهم سايقلاوا دجاولاربني ثنناو عطقل اليكس قبلا
 ةد اع.ال املس ةسابخ تئيباذا ىنح هب ؤضولا هيلع بجو هتراهط

 ضشتساامو مص دؤملاهنم . يمهظنا مالك م-ارهاظلاو

 س انملا ذام ىفو ىلع انهو هِفيرش ى يوذألا روهظلا ذخا دود الف مولككازم وللا انه لع
 بحاص هّققح يدلاوهو لوا هل اًقونسم مالكلا ناك واوس هنم دارملاروهط هيف ريتاعملا نابرعشم

 قايساكركنلا نئابم انهو عود ىنملا اًووسمرنوكودع هف طرشتا :رزج تملا نيب روهشلاو رشا ٠
 و لا يف اخلا هريضي رل انماو ابو أشلا و صضخملا ف انآحا ةاكزتشا نإو

 لم والا قيرطا اب امم دييدفلا مق هب صل ديت نم فاّيساد
 : نصح اًفانتا ةتمرمهاظي ١ ١ 6 سابا هه دك

 انظوا اًصطف كلا ٌبِحوب رهّرلا ذ فالثملا امناو اًقانتا هنهرهط اهب لهلابجي مارهاظلا مح يا
 نادوصالا ماع لى وق وهو نظلادعاناو ىيدزاملا دنع و مطقلا نياق ارسعلا دد:مف

 ار يق ملكك قوس هلام... (يسهظا هنم نوكيام ضنلاو
 لقحا ضاري و اتللودب لعل ايابجيا مكاو ةغصال
 ابيرلا يرختو عيبلا 5 ام نهم نا ام واح اثم

 قالطازاف هغضالسنبال مام ولككا قوس هّيرهظاو ماظل ازيرهظا ن وكام ضل ناؤج
 كقونسم ظفللا نإلع ةيرصلا كل هاذاف تشق الل يزال سخر خي هل هقوس و عيش ئملا لع ظفللا
 لبو أتلا لهم هنككيزمعلابوجو اًضيا دككو هتصف راذاوذلا تصض»نم ذوخام هَيفشويي

 سلاحي 3 ا امشنلاو هاظلا يا نيك :دانم هل هو ءوختو ذ ابيل نمرج اظل ريغ ىع م داك وتب
 < ضابرلا ميرو ميبلالح ها غاف ايلا مّزحو عيا هتنال حلو ىلاستن هلوق نماابترلا مرتك
 ىنعم ذل ايهاب ن وكي نأ نوجحيب هشيعب دجاولا مالكلاذ امان نيإئ اضل مرفكل الع اًدئد امؤج.ةظزتلا
 لافت وفكر ظفار ابتعاب صن ظفل راتعاب رهاظ لكلا نوكي نا اضيا ز وجي اكن هعم ذب ضن
 ليم ةيرهاظ اوهكنأ ظفل ناف عابد و ثالثو ىنثم ايل مك تاَطاماوعْلا
 جيواتلا اكد دعلا تاتا ةاضن ناوف عاب رو ثالثو ىنثم هل وفرابتعاب ددعلا تابثال قوسمّراالا جاكتلا

 كدب الص|صصخل الهيفو 2 هراتشملاف هان هيلعامو
 ليمثحا هيما نوك 2 لمعللوهو لِي وأتالوالك

 ن اكنال بو أتلاو اماكن اكد /رصصخل ا داهتحا ديف قبال هجو ىلع صّننلا لع ام وهلط داز امرّييغملا نا نسب
 داو يأرإب ريسقنلا مرحانملو داملاب مطْئااوهو هف ةبمشل ىئكر داريف نفئكاوهو سشلازموهو اًصاخ

 اد أعلان ال وتلا مريعرلو داشلا نم هدععم ءاوديلف 05 نافل ريتسفزم مالكلاو ةالصلا هيلع

 الاخ دا مغ كر هاذا ة دل شللاو رهاظلاا هاب ضف مزج: رهاظل ريغ زع مالككا لجو داملاب نظلاوه
1 

 كره

 ”اباقم غل

 ا
|| 
0" 



 قايم اكمل نرافي انهي 1 انهيبو خل امي هنكل هلصا دامحاوبغ زميل .ةلمشملا نوجا ل تحا هونايحيرشللاو
 اما مومعلاو ةفاكب فاذا لاتفلاما هضم ياك

 موو ايسفم ن اك صيضخلا !هلاتحا عقرب ةفاكب هسقشت نال دق اكنيكرتللاواتاقو ىلاَع هلوش يلا كاذب ريب
 طازشتل وشمل نه مال: ل متؤلا ةوكذو نوعمج املك الملاعق ىلا د يوفي شقلا بو رانملا
 هتءالع اكسو ذو طلخلا واب دكا ىلا يدوب ميال ملا جيالف خانه رتشلا ةويت ١ دكاتعا
 0 ربا مر تحال ضلاو صصخلا التسع كوكي سلا هِفشتسا ز ما نماشاماتاو داهن

 .اانثتسا ناب باوجلا تاور دمت ”نراقم]قتسليلدب ا كثي
 8-2 نإلع تفرامالصا اًصيصختملاثتسالا نال يف امؤخيزافاا صنم ناككذا 4

 نضل حا سوك دوخي امأو دن اب رمال هلوانمانلو مبا ٌباثوهو بيات لع 0 وع
 اطول لان ماكاو تسب تش يفاجأ ةرهاظ ةكالل ا يعش اع هلق نا 0

 ليضمراصو لامتحالا عطقنا نوعمجا ماكس هلوقدو ةرقنلا لع رح بلي و أتل لئاحا نك هحوضو ةدايزل ب 1

 داراروهط نزعرماظلا ؛ هذ نينحلا ناب نيبح تناواوه امال اتضن ناكت دوجتتلا ىدلككأ قوس نادع دروا5 1 ١

 الان اطر كنار درإالذ نيل به نموها اننا هنع هانلقن امل وار دالك هل كوسم ن اكوس :
 تقول داحابيفت لك لككنو َن وعجأ ةلكنازم ةاخلل ارورمح هيلابه دامجلع مقتسمربغ نوح سا

 رلتَ دق لاقحاالفدنم محي دارملا تزل اركحملاو

 لاح هي نيل اجرام لما وح ليدجلاو خشلا
 رع قاالع تايلط تلدإ <: دنتج ولا لع تشك

 نا اقحامجع داللإو هتنمناؤنلا كح نمو مّتلاو 0 هنم داملا محا ير امالكلل مساركتجلا
 مكتحلاب همضو هريذلو +سفنل يسم ل انه كلام هنف مكتنآرقلاعيمن مالو ةالِصلا هلع هنامز ل 6 ظ
 كان هللا ديحون لع هلانلا تايال اكمل داير يهاب جو كع وجدل ازع جخدتف جزل اطقادم ا ا

 عدلا اميع وتب هلزنمم تاضعبلا لاق ككودلاو واكد ازكهصالخالا روسو ,ركأا ةياكهديصتو : 1 1 1
 فرتلا لومال هديضملا تاياملا نسركذ ام فالحب اهكدضيهئاذ ةعشلاموب يلا ضبامداهجلا 4 3 ظ
 تبي ان و ماض بر رع نم توانفل[ضراشلا دل نك 2 ْ !

7 - | 

 الاضا حاكتال كاذؤجانم ىلعالاب انه ندا كرات
 عراد يواوش كلارنته“ نت و راذا انف ةيتمؤنت

 . دال طعىلعالا جي حدا ضرامتلادرع تباترهاش ةعبرالا عاونلا هذه قكرلل ةنماكلا ناس
 ىقتشنا+نيدنجمالباقتانه ضراشلاب دارلاو رك لع كسلاو امملعرسفملاو رهاظلا لعل جرتف الا ثم
 ىلاحتت ماوق ءاكم ىيغو ناقل اهركذ امولوا ةوق ناّيواسنماتناكاوس يرخالا هيضّمت ام فالخ هلع
 ١ عابد تالي ومدن اهيس هلوثو تارا عزم عيدالا؛ ْف ذونامزحذ ثرهاظ هناف مكن رو دمكحل لحلو

 ا لتمويل اضؤت اقل داتا ةاللاع لوقو معن عيال لعرإطتق لا بجد 9غ
 0 هيزَمسف تنم الصك قول اًضوتةضاحتسلا مالتلاو ةالشلا هيلع هلوقو تتقونلالع مالا ل مسكيلسوألا
 ٍ لقحك م دوشلا داهالا قلاف نال لدّسلا ةداهن لوم ةىسفم هنأ مكسم لع ىوذاودهشاو زاجس هلوفو
 ىمشرموماج قالا مشل ميال .ديبأتلا ةالال كا :ءاضملاورك لاو رئامع دو وفو رخاومم

 ْ يم



 بنات ناو.ةراوضتفي ان اثلاو لدنع زا بولا دس هلع قدي ُهّنال انا ذا ف ذّملا  دددنحلا: داهم وق
 صّصب هع و نايننلا بحاصإشمو لّموأتلانم هيفام عم ئفملا حو سلس ةلرك جهال ىاثلا رف

 كل قوس الكا نال ضن ناسللاب فرامل ا همهفيرهاظ هاف ةالضلا اومق ازم(ّكس هل وّضن راشملا راش
 تال اهبوجو رركتدل نازح تناك مث هاف هل وقب عراشلا اهب ةل يتناك الضان اثيبح مريم 2(

 أأأ> >< راركلاو نمي نقوم اّضْو يا اًنوقوماب تكن يشم وللا لع تناك الَضلا ا اَس هلق د ناركتلا نعتشي لرهلا (١١
 الفراركلا انباو هيف لكقن تقو امة نقوم ةالضل ا َداىلع لا 3 دبل اخاثلا ناب هدو تتحيتف تيقوملا كيف
 هس ىلا كردون ُهلئاةرهش ىلا انسه جوت اذا اهذ انلق ىلعالااب كتي لهدا نال جامد لا كاذ نهال ومو

 لمجال حاككلاذا هعتملا طير ضم رهين ىلا هلل ىف و ناجم عملا ليا دتدكك جاكت ء ضد كنج و زئ نال ةصنم رثلا الثم
 فتيمالاك ةلزنم لكك ادحاو ام الكن اكناو انهو ىبغملا حورش ةاكب يعض الووتشلا جيف تقلا

 377 كئاقلاو مب اولشم امكاكهو لفناسم مالك هل نت رهش ىلا هلوق راضف تقتل بقي ال حاككا نا يلا رن اردْصن ا
 هر الف بنل اعل م دوصفلاو مالك“ مازنم لز' هعفملا كلت هزحأو نيهان اًيضتقمن كد لنك ةبه كير

 فراعيإف ةفيصالضراطب ىتخ .دارمامىتخلاوشم <
 ظفالإ شل اما عوام خا ذا ظفلل زم داملا نامصحلا هجوو روك ذملا ةجيرالا هذحل هلنباقملا ةعبرالاد امل عورشم

 اما خانلاو لك شبوعي دوال اال وال قمل اب هنم دلما كردي نا انا هوالاو اًيفخ مسي ىاثلا ضراعلا وا
 هنم دز |يوخن امىهتاف فالخدلل هنئابتم مال ييف هب نملا ناشلاورييا ل والا كردي قالفنلابكددي نا

 ٍضراهإ نما فخو طفل اضن, هاظلار وهظ نا عم الب اموت اناو صاظلا ل باقموهف ةفيضلابالنيداهب 00
 ١ نكي مل ظفلل|سفنب هوافخ نوكام ىتحلا ن اكولف ٍضراعل اضنملا قون ظفلا ارش اضعتخلا نا مل ظفأل وسفن ال
 ا ا ني دحاو كوع ناطي دم و قِشْحلابحاص_ىحو مجواتلا الاذكرهاظلا الب اقم نكي ملفاضنملا بام فدا
 1 ينته دحاو لهم ذ دعم عمتجيالو ئزلالباقيام دضل اباو دارا م/اك[هفعلا حالطصا تضل اما تالباقنما
 | داطصالانه ذك نكت نكمل ناو هقيقح ناد' اضم امسف ىوهظا اك يدوجو ناكن ا اضل هحاو رامجيزعدبحا»

 اي 2 ضراعبب ناك ناؤؤنملا ة!باننحلا دا ةعضوب ةّهجلا فالتخا ارككّل حل فالتخا ةاضلانم عيال لاقت 00
 < ضرامب افتملا ناك ناو ىناجلاو ىارطلا وح كةّيفخاهسن ةقرتلا يآ ناف مالكلارنض ةئفخسوم هفضل ريغ
 توا ل اهسا اذملو انعنلا هينئمتحت يذلا هيي |زيهاظللا ةاضم ن مالكا لمت كماقنملا ناكذاو
 -:جير اذ فوم ةرتدضلا عامتجا نا تفرع اذهمو ىو هاظل اًدص ىوكذملا ريق ذع تلا نا تن هيف اًيفخر اص ايف رِهاظ
 ”*وركتملا جغضراعل لوقيو يصتخيلانيسلاب ءذصو دجاو سترك ةباولاةايظانهو طايل زهجاتضلتخااذالايبغ

 قتنخ هيف داي نوارشتللب ءاق رس ينل ظ
 د ابللعا ل ناشلاكيذك نارشظلا كا هفزسلا ةيآك |

 نوكسو مضل اب انهو ةقربلا:ءاكدف ةداب نلاو |صتنل | هفحام اضتخلانا فيلر عنيف نعبب نانا كح ين
 هانم نان رارطلا قح غلاه انعم ىفخ نكك شمل هال هقرتملا ّنا كلذ و نزول حاتخلا سومافلا ةاجأزلا
 هفشي يا نامل طي يدل ار ارطلا برزعملا لو هنم ةلفغ برضي هطفحل دصاك ىضاحت ن اظقي وهو ًيظ ىبذلا لام ذا
 امك محلا بجو مي ابامهذم لكم اصتخلان اف نف لادن نكن رايوهو افنلار ابا 3 ىئاّيلا انك هعطتنن د
 قابلا طوس ايقدل ةلال د هقرتملا ّدح هيف تف ةداب نب داطلا ذ هقركمل وسم ناسا نلازبهظ ناىلا هقرتملا داؤازع
 امنرارطلا ة-افرف اهقتل نكن ويلوُص الا نكذاءانهو هفحذ. دحلا تبني ف نرحلا ل الار اعاب ناطقنب



 الفز نانا :ن ثح هيف هظلد يصر طاذا امسو هل ثيح نع هجراح ةصرطاذا

 عكس 0 د عىيشو ا شكلا قيس وأ ل جف

 هلااونم ثلا لع كرا هل اكن غراما
 لخازإمالإ لعلك ازم ةوحأ ماكل هحاولا فوفام اهي دارملاو 0 ا لاكغالا
 ' ا طاتخإف هنطو نع برزت راكشلا َنالتيكاذلو هلانمأو هلاك 4
 فرعبطاذاذ تخل لجركوهف هل كا ذِلَخِم راف قنا الخ هيلع فقول هل مرا
 | الاودللالا دوضولا نيرط جاتنلعركتلا يلام كتب دوتملا هو )تأت ليكن يغنم
 .الهو ضر أحي يدل قرف ءاقخ ناكت ضراكب ل هبضن ل قسما ةَقدل ريمتسملا هداراوا مسالا عضاولا هل
 لرهلا ةهض د اةهورهاظلاّدض كاذ 31 هيلع داز يانغ ع كدا اكنزف قغموم

 هَيِضْفلا ةافنم/ دارج مذ . 2 هدفا ان داّوتعا كحد

 يتم دال هطتانج .. ىقلاعبطا دهملاو
 كاذو هنمد الإ هطيل امج هيفرظنلا +لطذ دهجيناو هنم ديرا هه هتيفخ دهتهنا هكع يا

 هات هلوق]شم كل ذو دارلا جاتا غيت أتن مث اهيطبضف ابعيمج ظفلل ا تام وهتم الو ظننا
 ليلا اىيشانموها 1ر7 طله كمي اكتمال ين د + ةاككرحاو انركشرك ركون واسف
 موحدا لاق 1 م يشم اهاندّحوف 1 همرحلا ظلمجرلارب داموا

 ند ولانه فيكو سب اها سيو اهفانان ةه كانا ةداعجس هاوفك ياعم و اهتوم دهب هللا
 للبشلا ذر رطولا مزح لات هللاو ترحل كنرفلا سومر رياللاو دالوالا ارجوا اثرح َنهاَس ِلاَش هللا
 ا 426 نا نم يقام هيلع درب. الو يلو اة طبمزاللا يذالاف ىدراحلا ىذالاوسملل ةلاخ
 توكذاندل ل هكوشم وك نالرخآ اًمق نوكبراف ء.جبرضلاو بوما ويقزعو سأل كّشلا
 ٍناكالر دك ماجوها 0 .د ف ناينالا حل عقول اكتالاو قا: ةلكّرم شن كارتشالا تنال ئكشم ةيآلا
 نست تكزم ند اضم نيمس ابيت نازوجي هةدحاول مالا دانراعتمنانيبلاو انتل زبك دلكما
 غويدنهمأ ا ايقموح ؛ هلم جمالا رزطلا 2 ةيفحعطقلا نيب ؛ ةرهاظ هةرسملا رياك

 ىحب ل ضل زم ناكامو ةضفل انم نوكملو راو اذ ةضفز ه ب راوف ىلاعت هل وف ةناعتسالا ةَقدإ لكشملا
 ةيتاهطإ امال ابنا همم ةضاخلع هلمتشم ةّضفلا اندحم انّمأتو دارا الطن ريداق
 دعو امحو هضفلا ضابو جاجْزلا ءافصرع اماشن ى فاوالا كانا ناشف اهكعاع محاجرلاو ابغا اببىهو

 لطفي ريف ناف تمرس نارا ءاق نك ناك ءازؤ زم مداتلاو ةالّصل ادلع ملف اكشملا وإما نم موضع
 سريحر دملا هاي ىلاعت هلوفو سس عروس اهفرسلا تادرس دارملا نا ترد [مأتلادسبو دل لع نوبل

 ددتلاة يل اهفرسإ هك تلا دارملاّلا عام أتلابجبو م نيناتو هنالثب ضرع ىلا اضفت هيف نافرهش فلا

 يقل |يقزح اك نراعي ايش لا يلتزم يتصل تنافي ابد
 افريصزاذف هظفارشتب ىنتخا هدام ىدأ ال مبجغاو

 اتضح ثردخلاذأ 0 1 هلاحازمح راسفتسال ابالا

 نفق قلاو دارا ةيفخل فرغفان داّمَتعا هكحو

 © اكلاكو كئايهتت»  ةداشلاوهو نايل

/ 



 لمجحلازحر استسالابالا كر وبال ىّتح ظلال |رسفنب هنم داما تخ يزآاوهو همهبا اذامالا لمجازمامحلا

 اا هانهمزم هلاعنإل وا حواملاك ظنللا ةب ازعل و ا هكرشملاكةيواشنملا ىف أهمل ايس اريل ناك اوس

 يسلب .ت دب لداء يي ادم تاو درا ناك دي مسن ال لكشملاو ىفنحلا جرت واتم
 ًاذتملالع هق دصا لأب ىبل ةحلل نا الا ابن ىانملا حارش م حاقزف فايس اهنا نم اجنرلا عاطقن ال

 ن ايبلا ناك ناهن ناببلا ىلا بل مما ٌّقح هيف فقولاو هنمدارلا يم داقتعا كح و لهانتدقف
 ه] ضو هلوقب عراشلا اهّف لمس تاك د ارب نيلوهو اهلا هفااهناف ةداّضلان اكاّيعطف

 نا كحناو ايمو مكومارشك راو اكو هلوقب ا ةئا اهيا كاك
 نيحملا لامحدل انزع جرح يال و اّيعطق ال نكيل ناو هاا ا ميلاراكقم ' كك امنظ
 سشج مساوهو هّنسل اايخالاب مالثلاو ةالضلا هيلع ىبلا هيب الكساد بلا بف ناكل
 نئالذا انه ةالشلا لَدلاو جفال عيمجاوغتسم د ل وكيفمأللاب حم

 مواعهويغ ةّمسلا» ءارو امف مة ف ىضتعلا م ورع أضيا عاّمسج الا دقش او ثب دحلا ىف صقل تاو دازو

 ااككشم ناكل ال دتسالا 0 ىووازتم لمكتب
 ا انك نسال تب مشا كقول حاس لا كار دالاس و المخمل

 0 ايننيرت ل

 اذا ب انلع ءاجر مش ادق يزإل مسا زباف

 يارد ةصنلا» .٠ يسلادرب و تاعطقملا|]تم
 0 5 ةونلاوداقتعالا ملل

 مايعل ا :[جر عطتفنا يذل ماوه ؛ هب ذارلا ىلا لوصول ا نع بال الاب اوبا |ث دس يذلأ هب اثنملا نادي رب

 لات ّناف هلا لوصولا مدج ليلا ؛ نيف الا التباده ةكملا تال ايلا ءنهأذ 3 ا الف هلي

 كىوالازم نيتعابومفادلزا ؛يولبلا نا ملا لن زهمجلل يذ مالت ازمظع السلا مّدعب جانا

 كإ دو ددهرمس ءاشم نم ةنسلال ها ةَماع بهزم وهانهو اياه كك تناكف قْساو دازاريع مصخ

 زال ءاهنمإك ماكلا عض نابي ف مر اال كلذب تيم-رإ اوعروشلالشاوا 5 تاعطتملاك

 هتاهتوشرع صويضلا كل دامك لام او لاي بولا ناوحو ييغاو مدّلاو ديلاو نيعلاو هجول اكو هتهاع

 0 بق نم هرككهف ناككاو هلو هيي زع هنّ ههزتتل نهاظلا امين اطم عانتماب عيطقلا عم يلامت
 اللاو ةالضلا ءليىتلا اتاوانقح انه ا هيك ة ققح كدرتالو هتيفح دونغ اننأ

 5 ؛ لوفلا انهو ىقعلا فئكتف الّبالاد ب انيفم ناكل بالا امترلا لنا ناكذيحو اهلكتاهبتلا

 ا نارشل نم ناركذ امل هنا قيلالاوهو هينالا هللادلا هزيوأت معيامو هنانكتس هله ذب هللا آلا لع ثقولا
 ءافنلا عاما ةنسااتهيازلا نينا نا ملاؤ نينعارلاو ئارطلا نع نيهبازل ا نسّيقزد هزي ظانلا
 ملوقب نينجا اظح دار دال انعز_ جملا عم هّيفخلا د امتع ل صجو ديالا غيز مهبولخ خب ةنرإلا اناذ هوت نينا ظح
 يل دو هللابدع نموه ا انع هتيقحب 3 دصن ىل هب انمآ ن ولوفي ملاذ نوعالاو ماعس

 معلا ةاظ حر نك ملول هند معلا ذ نونعارلاو هناىجس هلوق لع فقولا ناورب ملسلا ذاك نيس الانا يلا

 توكرضملا لزيرل و اضيا كلذ بوق نم منيع عز ضف ره نكيرل اذن دن عز مزكدب اًمآ اولوؤب نا يوس هب

 وا 15د لوفلا ريق مسهل ب بالحلال مسي ملول هن الو هم نين ؤاوفق هرههرن لد هياشتلا نول

 ش
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1 
١ 
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 اوملكتانا هيدلاو احاظال ةقيقح ململا لط نعوه نا نقولا دا لاقيدقو 0

 للبس هباثتملابصنخيالانه نا قحلاو لاف مث 9 نيقيرفلا حازت مدي نانكمان انهبو ةقصحال اًماظ هّلددأت

 كرم اوحااردشيلل كاف هم ار خوهنتالو لياجعو متت الرحب مال ]تلا انه نم نآرفلاك

 0 ل ل: يبرم زج تع نمو يقام هنككب ةطاحدلاو هيلأل لع ل ل

 در وياما! عضولاب هانعم . ؛. دصني ظل مثلة قيقا ْ ذاجلاو_ءا-
 لبذل 1 0-5 ميىكلاوزاجغلاو ةقضلل وه يذلا ثم انا متفلا ؟ورش ل نر

 فكنا املا امهم دحاو لكو ناححلا ياخاو كمل والا ةقالمل هل مضاوي عضوأَم هب

 هقبقحلا نيبال ةبانككأو جرضلا نمّركف .ائكلا ىاشلاو عرملا دب ة داب وا دش ةدعدإللا 0

 رم 0 يحال لدصم ةياخو ْ ١

 00 0 ا دوا ناجماو ةقيقحلاب ا ير ظ

 ضول انيح هل عضو ام ة دارا ىقحم مدعا لب [يقاكل اعّتسالا ةدارالاب دارا ماعم. ال جاوتسالالع ةدارالا 3
 - انوك ناهز ب ما نم هيلع درو ااث [ ولا واع مال نإ ضيف و وبرأ نحلل كلذ ةوه ذا

 .ظفا ناجملاب دارملا نأ يدل جوضوم ما ن تسيح نم هل 05-2 دارملاو امس دذادايع ةقيزجت ضررا هدأ ُ

 ذالتخاب نلت قااروم ىلا ذ ىئرم ةيايحلا دش نا امل هل عوضوملاربغ ما ثيح ثيحتم هل مضوامرخ هب دي را

 هيئيحلابمشملا تمولاب عدل قمت دناسوصخ هجر ديل اذه فذهنام اريك لا رابح

 هقشحلّناهناسو هربعو جولتنا ةركذ كرابحلاو ةقضم غبن نم كلتخال ةينيمل دق رابتعل لولو ا

 ةااصلاكراشلا ىلإ تبض نا هيعيرشو قاتلا ناوسلل نان الاكل عضاويلا تبشذنا هينوغل اونا ةثالث أ
 فرملا لا تين نا هيفرتو 1 اعلا نب ةقيطحي تناكداو ارح اهك هددحلاهناق :تصوصنللا ناكرزلا
 اًهدخيعمالاد تاوذؤ ةقيقح ماعلا ئرلا ةاهناذ هبارل اكماعوا ةاخلل ناو بضلا و مفر اككضاخ
 تنالعر هنن درك شدملا اولاو ملا ىلا ةبشللاب ظفلا افاق طم ضرال الع بوي اف ةقيشح ةفل كن اكذاو

 ةعمإباعش ةفضح ةفاز اع اصوعحلا ناكرالا هو اًعرْش ناجية فل ةقيقحاعدلا ل ةالّصلا ٌّناف نيتهج
 اًفرعن اة نا ةقيع ضرالا لع بدام دازفا نحزن ثيحنم ناكذنا ,ٍ فلا ةةّبادلا ظنفلكسراسعاب ةهدحاو

 موصخي ديفا ةغلاا ذ وو رل ظفللا نال ذر ةقيقح ما ناجع جرالا ب تاو داوانم ا ثيحنم ناكتناو

 عوضولاةلوتسمّْا اعنا ثنايا ةالتفظنف د كلذك تاككذاو هِقالطا ةقاطيلل فرس اذئالو

 يلا بالا ظفاو 7 8 هل حوضوملاربغ | عت ةصوصخحلا ن اكرألا ى ةىرفحو ةايجل أهل

 ٌمادحزهو :إمجلا ا ةعلزاحم عيرالا ثاوذ دافازم ٌمانيحنم 1

 ضقتاال هيشبحلا يقل ولف نمسا هل مواد مم ةذل ةقّضح ضرالا لع بديه داؤا نم /

 نيهزوكمل اًعرْش ا اا اا نيا رسهاطوهو اًعنمو مح نافنرشنلا

 ةدلا زماان طنلانكم دل عوضولا غانا ثيحرم هصوصنخل ن اكرالا هالو هل عوضوم ما ثيح ا
 هل عوضولإربغ رابتحالا انهبوهو ةّصاخ جنرالا باو ذ داؤإ مما شبح نم هيف ةرعتسا اذا | نام نوك



 بريامد ضاره رنا تيحنم هيفرهتسا ١ذاألا ةفيقح نوكلو اهصوصخي امل ةمَللا ْ مضوبرل ظفللا ذا ةدورض
 ميولتلا ىف هم اأو انا هل عوضوملا ضن وه د ضرال ايم

 دري اة مومعوصوُصخلل نا دضفرر يام دوجو هلكح ى
 ام اعوا اص اخ ن اكءآوس هإوه حوضوملا ءانعم نم هب دصق ام دوجو همكحح يبإ
 روم أملا هةيماع هيروم أى لا ةبْماخاث اذاوفكحر ا لاه هيوفك

 د رول ذا .عوضوم كوس رب دصقب ظفل مساف نابحلا انا

 هيحاطملا ةثالع نكناو همس انمزم مم نوكال
 هيب هيس ان هل عوضوملا هانعم نيغىعم ل اعنس لا در ونادأ مب دصتغي ظفل مسا زاجحلا نا سد
 مسا اعتس اكسس مواجملو هبحاصملا ةقالع ةبسانملا كلن تناكناو هل حوضوملا هانعم نيب و

 ليغ عم هب ديراؤع .عوضوم ىوس هب ديراهلوف و فاس كل اعلا ةؤجلاو بيسملا بيسلاورطملا هامشلا .
 :متل لع ضرالا قالطاك طلخا اوقببسانم نم مث نوكبأمل هلوغب جرخو ةقيحلا كا ذب تجرح هل حوضوملا ءانعم
 لْج اهريغو ف عم هي دري دل ناو طلخلارب جرخامب جراخوهق هل عضو امريغوعم هي دب نا ناف لزحلا اّماو
 هنارانملاعراثزطج رك ند فاككا ةدابز, لوم العون ,ديكحرسا ىلاَه هل ئه وخع ةدابزلا زاجماتاو
 نيبنح تنأو سيسأتلا عوضوم زنالرل عوضوم ريت :ىم وهو هيبشتل اء يك توهم هإ دال دلل ءلخاد
 2 بيرالو هلالولدم ن اكو مُي ازاب ظفللا عضو ٍيرْلاَوعملانابحلاو هَميمحلا يدر ةيؤسملاب داملا ناب
 هع ظافلالا ةلدل د ديكاتل|ع ل يب مال ديك اتلاضرغل دن ازلاف رحاب خا ناو دس 'ّرلا فرص الل دمي
 وهامإع لبس انملازح هيبشتتل ع اًيص لا اهاشعم نيبو هنيب امل ديك انل وعم ةاتست مل فاك نا كإذ مضوي تلا د
 . حارب ةبرتل ليسا و رشم ناصقنل نابع عضتاف بكتر ام ديآرلا فرحلا ةيكترا ما بهو ره اظ كل ذو زاجل لاونم
 - قتلاؤو شان انتعاف ظفللا ةنصوه يأ ان ايهفاوهان اروكذملا ٍفِيلَد ام ةبازاتنئلادعسل | ةمالعا ا هّوحلم

 بلع اريغ ثيح رباشتل اوان احلا ئبرطب ءددصب نم امربعو هيلع لوقم زاجلف ناطتفنلاوا ةدايتإلاب نامل
 لخلاف دح يضر شرقلا ظفلل ا ذ.و تجلا يلاريعف بنل الشملا ظنل ةريصتلا تملا ناك ةازخآيلا عون نم لكلا
 ةازاتقل مالا د ان ايدي نادل با مبشمو ناججلاب انهم دمي نا عوملا انه ف. ىلادو كاكس احق بيضلا لا

 انالؤمم غيل اعتتسدإل مضو انا زنا ةرورض ل عطو امري وا عنسم نوكيفؤ ملال عتسم ديالا ظفنلا لاقيل
 ولا 4 ظفللا ل امتتس [خبم نايت اورم اظوهو نمل عتس مفي إ. نمل لراعتسم ما ينال لوقف
 نيل نيت الملا طارتش امانه مصن الف سولو دل اعتسا نوكي كلا درج نمت داراو ريع ةيلالد بلط نيو هل

 درياذ مومو صوصخلل نا دصضق هبامدوجو لكو
 تتاكد ةمدملا يل ا ا ا هنم ديرا يذلا ىعملا دوحو نايل مكح يا

 يز ابو اّقيقح قمم ل هلعتسم اهنوك نيب اهيف فق ل مومملاوا صوصنل
 هل احم ال و ينورضانق لاق مف مودع ضعبااو

 عبف دنت ةبورضلاو ير ىرض زابحملا نال ذاجملا + مومع ل تا ضكبلا ا ئسب
 6 م”  هجصضاشلا_رضضما نع لوقنموهو دارضالا ضع ةدادأإب

 هييرطلا ]ب اهتازإ سيل. «هقيشحلا م ومعلا انك 20
 هل احلا كإت عفن ةلكرتش اف ملال دازوومعلا ذل ن اكام



 هنركشيح نم ظفلل | تماثل ال هقيقحلا غ_رووملعلا ناب ناجملا ةرووملعال ناب لولا در
 تاوذالازمووممل ىلع تدب يذلاوه مومملا ةدافا ةقي رطرب هيف عضو اميف ًاليعتسم
 شاجملاو هقيقحلا نيب ةهمجا ةذهمفزالف نابحلا غوا هقيقحملا ث كا ذ دج وءآوس

 م هر ورضا ب هيفا قت . ةوسبادكحلاذ هتحركو
 دقو رورضل اوز#جمل نع ىلاعت نم مالك عقيرل ارو رض تاكولو ىرورخ زاجل نا لاقي فيكوش
 بول ناناود وا اك امت تق و ضرالاو تامل ارؤب هللا لات باق نيزملا هبلتكأل كلذ ناك
 تارابتعالا فِي اطلزم ذاحلا ناعم كلذ ل اثم او ضقلي نا دييدادج يلاقت تاو هللا هكدانطا
 منور ضلايبرا ناو كاذل هيلا ذو دملا ناكلكتم يال وسيف هقبشحلا صل ام تار اعتسالا نساحتد
 ظضللاالخاومالككا هل امزي. دليل ناجل يللا بجو ةقيقحلابزملار تامل ماؤسمم مماتماوامدلكلا ةج
 يزاجل ءانعبلع مالكا جملا ةرورضل ادنع ذامومملا غانت عملا اذهب ًيورضلا نا يسنالف دارملا نع

 هتهرصتقف ظونلمريغافع مزال |ةيضتقملا فالخج ص اخ ناو اًماَع ناملكتملا هدف ادلع هز بح
 موهعلان اوبس دقق نافذ ظفللا تافص نم وه ينل امومعلا تائب ل عزم مالكلا ةٌكصدب اطصحباّملع

 دالاانلق عوضوم ربا يزاج لا نعلا يلا هبشلااب نابحلاو تاهتتسالا نود عضولا بسحبوه انا
 مي وللا ذالك ونلاب عوضوم زاب حتا وري وملاو ىصتتلا ممعا عضولاب

 م اولملازهذاؤجانف .ءرومعاذ حاصلا |نيعجاتلي
 نيتمعه سيل هإوسامو انه عنة يدحذ دارملا نا ٠

 هرلع هلوقوهورم عزرا ثيدح# هرج مف ماع عياّصلا ظنا انلعجر احلا هل مومملا نايس يا
 عاضلا ةققح نال نيعاّصلاب عاّضل االو نيمهددل اب مهر دل اوعيبلال مزلتلاو ةالّضلا
 اع امج زباجح نيعاّصااب عاّصلارش عيب ّناف انه عبتسم تسيل

 وامس هاذا شملانع عين ريال ةقيحنكأدو
 ا نايت سياف نكمي 0 داما نود

 هيف ميال ماتم عفترإل امس: هقيقح اكاذاظنللا ناسي هقيقحلا تامآاَك ضعبل نايب
 دسابرسل نا ايشل !لحرلا هاد ناصصي از احلا ف اخ دس اب سيل سرتفملا ناويحلا نا لاقي الف هنع
 ولاء ؟ةتح وصلا راف .ايلاطقس هقيقمل بزعل كما اذاؤسمتسلا اهبذاتش هلك
 فنوكبالو عاجخلاو .لِبللال عبتسلاو ةميهلا طفلل | ناكر ا نيرطاا ةئلقتساو لاح
 6 0 2 ضعلاا هيلا بهذ اًركمأل سمع ن وكيف ايه الدحم ظفللا

 دقفملااملال خككاورزملا] دقعىذلل زاََرلادَمعلان
 درو ذا امم ظفلؤ.ت انه 2ص سيو غول ا هنكك

 تا هرصاحو مقيقحلاب لمعلا نكما اذا نابحلا يلا, اضيال .ءاوهو ]صال نم, كن ام ىلع عيرفت
 عيتسملا ظنا | عوم_جضوه اما ةبنآل | هت راكف نامتالا ٌمدق عامر كد ساؤب نككو ماكس هلل وف ةيدتملا

 ةرموصنب انا انهو نبل ١ تايدَل هيلع مشملاب مشلا طبرككح بابجال ظفللاب ظنللا طبرب كل ذو هك
 صوم يزآامزعلا تملا سل داهبف هن اكما مرا سومنعلا غال ىبلا ن اكمال |قتسملا 3 ةدقعنلا نيميلا

 مرذلا ل ن اجمد فعلا نال كلذ د سومضلا ةل رامكلا بجو |تح يلا هللا حر ىف اغلا هب لومي كبلقلا

0 

 يم



 دقعاا صن ايهضِن لو نانملا حورس ضعب ةلاملع هيجوللا انهو ناجم يلا لد ال هقسقحلاب لما نكماومو
 نوكياهريعتس ام يحل باجي ال ضعبب اهزضجب دمعولا ظافل الل ىيحتسا مِضعبب هجن دشوهو لبا دع
 ناكناو هيعرتللاةّمِسحلا لّدالا ىلع ةفيشحلاب دإرلا نا نييّوللا نيب يفوتلا ةإنفموملاوهو طبرلا اناس
 ةقيقحوّف هكح ذخا علم بؤاذا لاو ةميقحلا يلا بزفا ناككملن ابحلا نا دال ناوا يوغا اناجمكلذ

 دل كواأ اد اوكشالو ىلاعت هلزف ذب ةقيقح طولا حاكلا داس ضيا هيلع عر ملأ حاككلاو هارفدان اجي
 دما او ضملاب نيبال الك بالا ةّييزم ةمرحن وكف ةقيزتحلا نب اكما عم هيلا 1 دهالف دقملا انام هنوكدقعلا ال
 «ورسفملاو رانملا لام قفورلع انه د ناجحلاو ةقيشحلا نيب محا مزلت اليل ميل ابال عامجال ايف بالا اسولع دّمعزم
 دعا اعمل !جاككلا زم لاَ دننا ب انكر ظنا دريل فاشنكلا ذب لاق ىّتح دقهلا هينا ذ. حامل اب داملا اع

 بالاةنيزم مر ريلع و ىقنلا نايزؤلاو ةتساملا ظفلب مع ةياذككا نآرتلا با أ رمو حيرضنلا بابزم صول افا

 دمحاو ظفلب اقم يزاجلاوملاو ىقشحلاو عملا دصتي نازوجيال يا لولا انباب هضمي سلو لوقو ضال ل دب
 مكلا طانم امامك وكبان دي انو لاحت هنا معد مب اطصارطجنو ىف اشم اذالخ كحلا طانم امم الكت كنب
 بدم كزاجلا هوم ميوتملاوهو هدإذانمىقبقحلا يملا نوكي يراجيؤعم ذب ظلال ال اعتس اناوجأ َبيرإل مال
 عوضولريخ فيرا وتسمم حافلا نوكرت ل نيئنعملا ةداراز اج ىدتفنوع انجي ةقيشح ظفللا نوكعانشاذ
 مش ان اجم نوكيف هل عضو امري غب ل اننسا نيشنعلا ها (عتساف هدحو تقم سلاوُهاَنا دإ عوضوملا لهل
 ل ثيحو عايش الجترلاو عيتلاويرا اذا دوسولاوا ندسالاوادسالا تار وعملا ناكم اننعوهأنا فالخلا
 عمو ع حرش ذب انتمي دنع زوجيالذامعم ني زاجملا نيينعملا ةدارااتاو حازن الف اب ده و امال اوحع ناكما

 او انتوا اميل هيمو تماقاذادتتم

 علحو ةصوصخحلا ةميمبل الشم دام ةظفلا اوعضو ةنلا لها نا غل هتوُنت مدعل كل ذ نوجيال اما نأ
 مسموم ديربلاو همسيلا نم مهي النا تيارا اذ وحاسم اميف هوليتسم لو ديلبلا ذل ياو نوت
 ناجاّمه دحا ةمهقيقح نيئتعلل هل اعتسا متمؤرتعشلا ىلا مقزغب ىنعلاا دظفللا ل عجبا ةل ايس |ذازم
 ذات نهترملا نم نهزل ا بول نه لا ةر اعنسا اّمآو هي راعلاو كلملا قبرطب دجاولا بيؤملا لاعتسسا عسي كرا +
 لأ فل يحل زامل عوضوملا داو طق دلو حركالهب نيترلا نما يكل ابهيف هفرصتد
 ىجرلاو عبو عنإت ىزاجلاو عوتتموتيفحلا وعلا نءلو هايا انو اجنو هرحح ذرفت نوكيول دحاولا
 مدار 0 قيقحلا ممل ناك. هل حوضوملا ةدارامزاب مالو جالا دوجو عمهدارالاتحيلخ ديال
 غانتوانملا جاينحالا يجون هتزاجملاو هنيزفلازحانغتسالاٌبجوت هقّحلا ابو ل احتوهو يزاجملا ىلإ هنع
 ركل اننا ناكناهيكرانملاو كاملا يدحّن اب واتا ةمالاعما هدرو تامل انهت مزال
 ةدافاو ظفللازةالطا هل اكسال بتمر ان يرش هيل احلا لع ىنم هيلعرشملا ف عانس دل نال طاف ساق يرطب

 ايف ةيورضلا ييوهدو زعونم رهو دل اسال يوعد لع ليل دالف سوسحلاب لوقعلل ءايثق ناكاو امم نيّبمملا
 ثظفلاارلقناسا ىوعدو دإ عوضوملافملاريغ عومجلاذا طفذ اًنانع نوكي عمبادنع ظفللا ّنإلع ةعومس ريغ
 اّمأو لواحالف لطفل قالاطا دزع ةيدار لا ىئسملا ذ ظفلل ل اعتسال عمال ذا ةعوس نع هزواجتو هيف دواحدونعلا
 "راضيا عباسلا ةدارإ لع بف تماق اذا ايف مداكلا انو نيثنعملا نيب ظفللارا داليف ازنالف وبما ناجعب
 عوبتلا عمرتدار|زعالاضف ٌارفلارنوعمبطقف مدإتلا ةدارا ناوج ة.افخدالو رخل سرؤدو اه دحايمري دس



 ملا فمع

 اك ,دزكدوكو حومجا د ازيذنازوجيالرل عونمترل عوضوملا ةدارازع لودعلا يجون هل عوضومل ايش ةدارا انا يوعد و
 ًايلوهو هيرثالب مد حلا ئدلا ذا ءانعم هزلزع هيما انختسا دل مزاوللا ان لولا ذك داما تعداد
 هبت واف هل عوضوملا ة دار ازع ةهاملا هنبرفلاب طورششم ناجلانا هب ديرأ “ناو يراجلائعملا ةدارالع هيلا بص
  ملتق دقو ةقالع عونبقحلانمملاب )صني يذلا يزال ؤسملا ةدارال اًناحم لفل نوكوهاناهيرقلاب طورملا
 ىققكلين عررجلا اذا ظلك اهيزيمم يزاجملاو ىنقحلاومملا وُمُجح لن اجامم نانعملان ذه ةدانادنع ظنا

 نا تفوسمإكأل#مودإملا تخمالخلا ةرنوكك اذ ياني الف ديا ديو شلل عملا نا لع هيفا تما نال
 ديا ورجوأ امملعوا ناحئيطعو |رتققحيمم لحنا انف يتلا نع درجاذا ظفألا ّناب الع جاقلا,ب ل دنسا ام
 ظل نوككذ ا لطاب عازلا اركو هْيرفلازم دب الف ف اج نريد لل لع ظفلل اذإ نالاطاب ثلاتلاو ىاثماو امم
 نكيورباكلاب ضقتنيهثكامطينتسا عيدنا هر انهو لاق غجوتملا نتف عاجال اًقالخ كا ذو المصعد الامم
 كو صتم ناحل ةداا ماكل ثوم الذ هاب رضا قتال ال عيدَصلا كس سيل يدملا ص صخخت باول
 وم ةداراوع هيفا مايف دنحوهانا نبت اكحازفلا نال نانلاوملاوه ثا ,ناككأ ذ كاب دوصتملاور دفن كرك
 تايدلوشلل ل امننسا عزااله ف النلا نا جولشلا ؛ كقيفحتل متن الغجلب ةنئرقحلا نيتي ههدع درع ذا نيل
 كلذ ن وج نف كرتشملا ةل نام نيسضولا لاربطتل ب وهف عونلاب ينابحلا ىنسللل عوضوم افلا
 هبوقب كاذ ىلع عم مم ةنللا لا دانتس حلاوه انا ممجلانم ثم قحما ناو الف ال نمو اذه زّرج

 هكملاولل هوعفداناوصوا . لاملاب نازسال رع انل
 د قتعمد ىف هيوحيدفصضو 2 ف دضيال انهمسهم اومزع

 ىلعو ةقبفح ينعم الع ىلوملا قالها نإ هيلاوم يلاوم ةطظفل لو انتل هيل اومل لام ىصوا اذإ لصالح ناسي
 وقتل اومو مهغنعا ٍلاومىمولال ناكأذا ا فالك يول اب هيلاوم صتخلاف عام امون عمجأو ناجسوتعم ونعم
 ”لكضال اركان ديقازإف ثاطبف نسبرلو كرتشلال موعالو كاش ال ابامولع ىلوملا قالا ن 2 ةصول لطب شبح
 هك ناكاذإؤسي أ مير ذضو دقو جزاجلا نياق اذا ةيصولااوتتس يلوم لوم اوم ل نكدلاذاد
 نف اشلا ضيشلاف ثراولا مدعو ةزاجلالا دنع لكأو| شاول كلنلا ناكداوس موصوملا فيض ئتساةحاو لا ما قتعم
 اع لاول لاول طع دنع عمجلا عانت زمن ملاون اك لاما يلاول طي لو مام الا دنع ةثرول لا دب
 مدفع أمل انه امك انا انامل نايا هاا فشلادحاولاةانمجسإ ذ ذو زاجمامومعب
 ل د مزع لناع ميك ارز قغعمدلو | هل ناك ذا انو ثيرر اول داصو اي. كحح نا

 فقدىدصت سلداتس لا ةظفلو :« قلد مخ ,غروكلد»و

 , . داينلاةسمدوامظو  ءلتم اال ينبلافبىلع
 بيرن مالت هاَضلاهيلع وتب برشا كذلك ّسنملاكدحلاب اميل ثا بزحل ريغ قيل ال نمي
 زاجمعيغيإع اهفالطاو دياب فذفو ناتشاو داغاذا برحلا وكم نمونآامقدقحر فلان ال هورؤج ا نرمنحلا
 متبقي مل اقان_#لا سناب ةاكمالا مدع عاجل اي نكشلا دعا بحبو كت اناو جيجا عانتمدل دارمالا
 هفيشملاّْدال هيلصل هوبا. مصتخل نولفءانرل ىطواوإ ففي خا نبلاةظفوهلقو هقنلا فقع الزب ةرئالا»
 ئضصواواو زاجلا ومع الع مسجلا اوم م« دنعاّتاو هنعانهو امم ناداراالف ناجرتال هنود شالو
 هباوق دماَوَعَو ثانالاو ىوكذلل اهدنعو نزع ةصاخ نوكذإل ناك انإو دوك هل ف نالف اال

 نامت



 انيازعر م ىاح هكعوعاهففلا .

 هل ناكّداو ةؤرفنمو ا ةطلتخع هييرصلا ثانالاو دوك للف هد الد الوطوا ناو نمل ئسالف هصاخ تانا هل تناكتدإو

 0 اه دنعو م3 و دَرفسملاهككَش ديرب دال والا هدرز نءاددل واو ذل وأ

 محظنو هوو - ءاتلا 4 امص بولا فاكتب نبدلا دل داع افرع قاطي ال دالو هلا ثا فانتا
 هلوق نينو انا |متسالوا _ مانجس رقوهورركالا مظل اآ العم

 د طوال ةرانعازت ديل اباكمٍويف دالاس

 ييبطلا ا[ فزجوذم اهذف هقيفحلا امؤشم د ارملاوه
 الب دام انهذ زاجل ّن ةرساوتقملاومللوع ىذا ديل اهلا ءاسنل متسمدل وا ىلاه هلوق ةدإملا نيا قا
 :ايلا نت نيف لول رانا ب لا ناب! ممالدتسم ضقان ديلا لل قاب انلا ١ ناف هدر

 ليا لزم دنت هذ ةقيتحلاتن اكاوشم كا وزال ةقيقحكلانيب :اعانسمدل ٍيلاررتم هون هقيتحم نوال
 د ارينازوكبالف اًططق ةداملا هننيطل اه نالفإنبدإ ةهلصولاو اهِيَر اىغقاحلاو ىلاولا ةّصول ائعا ثدلثلا

 ضي شمو ماج اما ناو ديل اب سملارسلا ةقيفح الع: اة با
 ك1 بربس اه ايل نيترو ا عالما

 داشعلا جورش ضع أب :كااهتمماجعا ذا تارملا

 لاقملابراوكلانمأتس .. يلاوكاو انبالالعذاو
 لصخعن مالا اهب ةهينل . .لخدت ورؤل امسرالا رهاظب

 اثدوو اوان انس العانونمأ اول اقول راركلا نا اا 0 هلم الع دّري لاؤس باوح

 اصلا ريشا تاج ايا نادحلاو ةقمحلا نيب مهامزايقاز اود ف نواح دب دل وه دانبا ّناف انيلاوماو

 مساو تانبل الع بف يلا ترا ناب نانضالاذا ع واع ينسوهور لتحل نامدلانال..ظفألاتلريلهب
 انؤنها اول اقول راثككأ نا لع درو امل م نامالا انت بكم ةهعش مسالا ةروصد رض عج من اه ىد لم حورتلا لو اننيانبدلا

 هو ةهبسش ثيروي مس !اهاظ نا ةهبشالو تانمبلو د كلا خدترل اناهماو انا ٌُط
 1 هلوقب كالا 6 2 ل سعد ءابالا 9 لوصالا جوخدب

 ماها اب يق نا ١ تاوهلو دادجالاانكدأ و
 دب لوصال ا دل عورفلا ىف يتلا متاكد اذ ند

 لي نا الف هدلخلوُمارهتكبلا لوانت لمن اؤد اكن او تادجللو دادجالا نا يإ

 نم فرص عب ' مذا انبالا ءانبا هاجم كلانه يا متركذام ف الخ هضرادق ةّيفلخلا هلاضالا لل فيعضلا
 ىاقحو ةفللضالا وعم م مالو كتل: ناهيلع هروأو بوص الا كفاه نفوىلع انهو ةلاصارخ

 قع ٍداَمالاَو ا يملا: : قعد مهربأ كلانا هللاو يلاعتداقو بتاركللا# ما ّنه

 0 تاو ةنرملان ودب هيلا راي دل زايعؤضالا لع مالو بالازحناب يالا باسل دانه
 ملفنا اوم عع تمار يلا هلا ناعتسلا هال مزم وأ هيبؤال هنيناجملست دبا

 اذا ثنين الفرادل خرب ضاحزم نا لاقي ناوهو ل نظم مات ناكألمن يجدن هيو ورلاو
 زاجمشاملا ف هقبقحنالفرا دن امم ةراعلاانكدؤ احدلا ئيرطبوا | هل اككم م تناك دوس نالف انكسار ار لهد

 فاح لخلاف ثنحيئاف نالفراد غ هملد ميضيال تلحئاذااذكو الريع ىلا ذكصل يراغلاو ةراجللا

 لمنال ذبل عضو نال اعنتم ناك اذا اينو ناجم اح ناككذا هذ ةقبنح مدّسلا عضو نا عم الدتنموا
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 باز لوهان يو نيدلشسل نذه ف تاككت يلا ذبسر بكا ف مانا عضك ةطساوالب هل اًرظ خا
 هراد ناخدي هل هقلح ك هرج كالا لرمخ نك
 نتلب هيف ثنحلاف راد مرمل ادعذو ف ىف هناك

 ليصل وزعي فاو لمت! اباه رارل الخدين أ ا
 ظ لوح ةللوئكتلاةيسنل . . فومشؤذزاإجلا ماو ا

 طشألا ل اعتساوهو زايملامويعيزموهامناو ذاجماو هقبقحلا نيب مرملا رصف يالضتلا انه زمول كلذ ناؤسب
 ىنعملا نوكل لوخرلا ف زاجيودنللا عضو نال كذو هد ارفا نم اكن قيقحلا ملا نوكي ين ابجؤعم

 مدقلا عضو زال اقبال اجراخ هدسج-ةئاب ناكودانلا + نيمدّلا عضوو يضاول ذا اكوجم ىققحلا
 ثان توك هو ةثوخا ةقبقح كاذ ّناف ناهيطاق هركذاكتنيكرمل لوخ دالب مدل امضوول انادابف
 قفيلاووول كاك لوخلاب ثنجيرل اطاؤنول تح يوم ريغ يه واشسام لوخلا يجو هّبفع ةققيقحح هلو اهب
 لخدةيضيكي الع ثنحيف بتبسملا ةدارإو بيتل اركذ باب نم لوخدلاوهو ناجم هلو ًالاعتنم ثحي م اًئاح
 59 دو هاظوهو ةشح اتا ئكتلاب هيلارئبوضم رارلا نوكت الف دادب داري نكو ةينل | مدعدرح هموهترابتعاب
 ايذاكأس عزبخ ناكراوس امرذ اكس نوكيالو نالؤل 7 نوكت ناد فه تدفاببذ 4 نم نكتيف هل اكم نوكتناب

 ايذاكاس بخ ناكول رنا مال سمن ركذ نكذينانحاو نيه ارب حرصاكدالل وهو ير دتفل كتل اليل هماايتلالوا مخ
 نكهيف لاق ,ئاف هيل رص هيلا بهذ ام رانملابحاطراتخاو جيواتملا ةاكمريغؤمنب ةبشللا عاطقنال نحيل ,

 نالفلذكولم تاكنأو ثني ملنالف ريغ رأنلا ل نكاشلا ناككذ نادر ذاق مثىكتلا بنوم ز ايلا ومع نا ”
 رادْلَخ دي 4 زفاضاملا نارانملا حارس شزمؤ/ل اق نف كاملا د ابننح إد هيلا تفضا ناو ىكتللا ةرعست طرت مدمل
 ناكمدحوب يل اربونم اهنوكو فنصملا لاقول انه صفر اق متدجوب هيلا ةبوسنم راثلا ىوكاه انعم ةيلبطم نالف
 هحوب ميلي وسنم رادل | نوكةفاضال اب ديراول مثال ءاضريالاب مهالكرتف در هظا ناكل كتل دبسنو هإو

 كلملاوهو هجروب ناله يلارفاضالا دوجول البف اكسس هريغ ناكو نالف كإم رانا تناكاذ امف ثنحلا هبجيوم ناك ا

 لخدي هيفرا ا اكلتللاف . لمتمعلاذو تولارويلاو
 مزج مودقلا قاطبّرح مدت موي ناب هتنخ

 ويلز هم ثني اناهنو اليل مدف ديم دقن مويرح تنا ه ديما ل اقاذا ٌمازمواّملا انه فب درو اك باوج
 وهو تقولنا طم وبلاب درملا نا باول ل ص اجو زاجملاو هفيقحلا نيب ميجا مزا فلل ١ فس امم داّنرلا هماقيقح
 نول نإطا ناكررشل اكدت لومنب قاع ذاو ويلا نا وو ف مالو زاجاموهعرا بلاوي لماش
 موب بوثلا تسبإ لشم هَ نيد متصبام دتملاب دال اورانزلاوهو مّقيقح داري دمع منب نعت ذاو ناجع
 دنعال رع ل كعب الف راهملا ا ةقيفح و وبلا نال كل ذو مايا هثالث تلخ دو نيمو ثم لذ فالخاّموي سرفلا تنكر و
 نود فريد فن ةطساوب نال فرظولا بوُسنملازعفل نال در مريغ ويلا مب قا يذلا العملان اككذا هذ كلذو ةءذعت ٠ ٠

 سؤنلا تمد فال همايا ءيمجوصرع ل ديروثلا تمص صنم هيلع دب ان ليغ ناحل نوكوتتفي عك
 تدل قرا دّمرل] هملادتمم مل اذأو هتفيقحم اع ميل المح مصيف هل ٌنايعم نوكيف فرقلا ةتمالهلا دا اذاف
 كل زامإلانم هزج عا اع نوكي نا بجيل دتملاز|هيللاىلع مول لج تعنال 2 دتمل اريل ناّسعم نوكيدل دنا
 لمح نكمل ةتمريغاد اكأذإز فلان لص احنلو راق اواؤينلا نم ناكماوس ن لاوهو ارم فلا كيتي
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 4-2 نيم ن اكاذاو هقضحلا ناكما مدع خ حهيبرملا و ن اهلا ىلا دانصف هّسيفح ىلع رونا

 اتاوانه ناكر الل اكهنبرفلا ىلا ةقيقحلا جاينحاب داعّسا كلذ ةيئفنل د زادها راصي الذ هقفضحلا

 تنالثم لاق ثيح هيلا فاضملاوهربتمملا َنابرعْيس ام عربغو ةيارهلا بحاصءالكأ قوام

 فلتتيرل ثيحرهتاحملتسم نما ميواسلافف دمي ال كتلاو جو لانا كلكاوا اجو ٌراموي قكاط

 دقف مدلول كدي ,كماك فلتخا اذا اها همدعو هالتمالا ل هيلا ىاضملاو + خاعتملا يف هاونل باوجلا

 صخلا ن ونال اك ديره نوكأل اليل نقرا مل يفرح اذ فرظا اماه ام رابنعإلع اوننشا

 , دولا او سواجملاو برضا اواعجو ةدملاب ريتا لش ما عمدا ىيغ ماكل اواتجج ذو تمي مادي

 ىل 7 0 ' كوالاؤ لش يناثلا ملا ف نوكأم هوخمعو سولو لام الادة.خيبوهان [ضاعال بانتس نال تمام

 ا ل ىبنعا نانا عمدتميالاق ناتسلاو ةالطلاو ٌدتمئ امضيوقملاو نيزخلا اواكجاناو هانمالاهتينغن ا

 7 هلا نال تصلك ف الاثم ف اتعلاو ضوفنلا ةفصرع نوككاربتعا ناو دسم ريغ ٌلكلاذ ثددحلاو اناا
 تقونل] بقي هن نامل ابامناعم رموكو ةقلطم هوكي ف ةديز اذال ذا أمعؤف و قاتعا او قدلطلا

 00 2 ةلورت اذام اّماو نيموبو امون نوك م هال رضوقنلاو ريغ !فالخج هدملا
 دس هزم كو نيمو كدب رثلما "هل ننام ازعل قولا زول نالع انبرسافإيللا لح دي رنا

 0_1 ام عبلتتسيال درضملاو وبلا ناف دغ دعبو وبلا دل ديب كرمال ولام فالخي هليل قوبل
 ليتل اكمدالتماب دمام ع ا مويلا هيلا فيضا يِدَلال عمل اذ همدعو دذتمدل اتم
 تحف ريق ,بقاتتمل الامل حرم فرظ هيلا ناضل سنلانال ثيل وأ ستوه ب يلا

 4 ىنكو بكريم و.اذكو ديذ هيف مدقي يزلامّوبلا ةازنمديذ مده موف هلا ئايعم فرظلا نوكدزاب

 قعمواظفل ة|صاحو هاينيض 2 ةّيرصفر مالا دق ظداب باحيرضوروبلا :ةيجلزم عنج طيرعتلا عيذو
 ا ما اف الثخا دنع عمو لماكلار اسعاف هيلا فاضملا لغملإ فالخم عملا لع ةرصتقمال

 اًمكجزئاّولا ةنوعم هتشل انع خباوملا نعولخملاو ة ااطابنعوهاا سوك نمل مكمل

 لمحزم ء عنامإل ما عرسلا ا و كموملا مينأب موي نظلا ان

 ىللع»د 5300000 17 . إن دب كحل سو راهن لم حق الا رويل

 يلي و اا حجي واتلا ذة كدفاضالا مالازمموملاب ديلا زصخو تقولا قاطم

 هدف دْموّص نجر بج ىوص ةنيبملا يوناو
 يوب هنا 20 نيم 0000
 ”ويسح ببرصلا| ىرش نك ةبجوم هيف نييلا اممكل

 قشاميحجبدقعلاب كلملاو .  لمتحاًعشوهف تزلا تع
 اثدانهو كيمو ان نن ناك يملا رب ىون و بجر موّصيلع هلل لاقاذ ار | هلصاح لاوس باوج

 مت اًككلاو تل الع ةظف اهلا نيملا بجومو توفلاننعاضّملا و هبافولا ددنلا بجوم ذاب انلنخم

 ىلع انهوزاجلاو ةقضحلا نيب ام ناي نييعلا طز اجمد ذنلا ! ةفيقح ظفللانأ بالو تونلادنع

 نيمل اى ىذنلا يونيو ا ايش ىونبال نا اها هحو هحوا ةيلسإع هلمسلا3 اف فسوب ىلا لوقىلعال الو

 د دم للا الشلاو عم نبأ ادق يلا فوتيل هنودبو ارذنلايفن عم نيملا يونبوا هيو دب وا
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 لا ىعلإ



 تداميو نت اهالكتدنعو رذن سداسلاو نيم سم اخلل فسوي قايزعف تاشالاو اهىفملاب هاضرت غزو ارذنلا
 ديراوا ذا موصالب هوفب ٌنافكلاو :اضفلا بوجو زا هظب م. ذا ةإقسملا نسا هذه بجر بجير.دال م
 كنزا اريفوح توملاب آلا خوفي و تاوفلا ال هيضولا آلا نادكلاو اًصتل ا |رهظنرل عرس ناكبجي فا
 | هنلعلا لا ديفرسإ ذا فررصتم وهغألاو دهعلاهالب بجرلازع ل ودعم هنال نونم ريغ مالسال زك مالك ذو

 هبجومب نيم كإذإ ةعوضوم امال هتغبصب رزن مالكلا انه نا باوجماررقتو مظعر شا بجر نا ثيل و
 ناي جابملا برك بجر موص كزركاّضيا حابموه يذلا هذ ميكب جو ماجياو حابمل باجياردنلا نال
 نا ذ جصتتاف لكن امةّْؤ]_خركا هنا رض دذ لات هلوق يلا كا هتلاّوحا امس يذلا انبإ|ب ىلا هلول
 | ةالضلا لعئلزم ىفاذكأا ةمإتن امو ةاذكلا عتتسم نيل ساو ايراممدلتلاو ةالّضلا هيلع مرج
 بيسلطوصخعلرشسلا عرصب يعل اذا لال داس ل نه غل حدي الف نيابلا عرس كبرفاال هلله مالشلاو
 ١ :ايادواه مزال نيملاو اف نوال ةقيقح ةعضلا ن اباوجلالصاحو اًسامرختلا يمص ا نوكيا باننا ماع
 ظ مْمواماّرلاو انّمضت همز ال لعوىنمملا هزحلع لدن هفضحلا نال نجلا يرطب نوكال هانعم مزال زع ظفلا

 ' نمدءاجغلاو نيبلا ظفازم رارلاهق اذا اكدقيقحأ فلل اف دإل ارضنا يحرم نوكيدق مذاللاو دز
 ىيلزكا ظفلل زم اّمسهت دا ازع ٌةرابعن اكداو ناجماو ةقيقحلا ناب لَو ًماتعم 3 نيزعتسم دسالا ظفل
 ١ قاتل هيحبل ا يرطب قياقحلاوزاول ةداراو عازنلا نطوموهو دب رضهة دارا داري نارب ةدارالا قابطم دارما
 تاللا مسانأمهوف ىنعمانهو ُهّيدِصفلاو ةدارالا ىف ناجملاو ةقيشحلا نيب ءمسجرسل اه ةمز 2 اهنوكو

 اًعيباتم هلاقالاو ضوعلا طرشب ةبحلاكنيراينعالا بس ماكحالا ةلَجمف تانّصلا عم مت
 تون نادريالف ال مااضمب هقفح امرنا جومو همزاو نم رمال اًفاتحا برتلا لمثو امسهمناوندم عيبا نال
 7 يمااوهو :عوضومريغو ةدابعلا باججلوه و معوطوم ظفلل اب مرادف ةدارالا لع فقؤن أى نيملا
 0 اذا جابملا هك ناهيلع درواوت جيولشلا ف مل اًعبت رانملا جارت ضجب هدروا امته يوس ءيملاؤعمالو
 | تاجاوزاجلاو ةقتخل نيب ممجويفدلاو ةينالب قتعب يح برتقلا « اتش اكونيرل ناو اممم ةبجوم ناك

 ١ جوايا هدرو هدارا نا يزاجلاو ننيرل ناو ىتيقحلاوىملا تبغي نكمالمفو تآاذنال يضم مالكلا
 ١ لنلاة داب عيبعال تلق ناف لاق ماعدا ققحت .اعيمجاه.]و اذا اّماو طقف نيملا يون اذا امف صا منأ ماب

 1١ قوط لمسه مهلا نتمالف كلف ىزاجلاز حلالا درسرل رت اك ةد الار أند فزم ةفيضا شنب تباشر
 0| مكناات :كانلا بالا ارث ات الو مث داراب ةبعالف ظفلأ اب تبن ٍقفحلاوسملا ةةلب وشل ن
 "ايم حاملا برست ناكول نا كانكنوكاناو وبري ناو سمي نكي نا هزلي هبجووم ناكاذا جابمل امرنا
 | رخل اكاذ ناكمضوم غصاب فرع اننا امم جايل ابر نوكن ا هيفؤاعملاو عونموهو
 ١ ىلا لاقيوا هطرت دوجو ايمي تبانل امر لا نوك م يوناذاف هيلعرصتقي اًبنمضال اساصق
 مل قنعلا ةلتبسرشل كم ّناف ءاقتلا ةرذسم ٍفالخعهّيملا دج رل امريتسي الف انيمي رص حابملاب اديان
 ١١ المزلع ملكك اا انّه تلق اتاذا تناو ونرل ناو تبي وامل بجو هّرملاو

 ظ . نوئشلا ف وةخازم نرلا نبامداكحفام تلع قشلا
 1 هراججلا زم نيب قالا هدائعتسالا نيع ناجل

 09ج اعادة دابطا كمه قف نيلوصالاءنكناطتسالا فدايزاجلا ةاؤسم



 ظ
 ا

 ظ
 ظ

 تافتسالا لاو ةسياشملاربغ هتف الع نوكب(م وه و ليلا زاجل ىلاز اجل اومق مزال ص اخذ اجي
 ةسمانملا هتق الع نوكحي اهوهو

 : هيلع نبش نيبام ىعدوا ةبوص ل اضنالاو
 تايبوسكلزم دوجوم ا ةروص نيل نيب ل اضل اوه ٌن امتتسال نم نائم
 .فتيذه دمازآلا نانيشلارببهاضندلا ُتيْنيالف ايل كلاثالء انضموا هترؤطصت و

 وهب هيلا راشا كر وهشللا ص نمل مل ئمملاب دارسلاو نيمهولا

 د دصل انك قئامسلاو ثينعاو دسدلاو انثباكاذاو

 صاخسم هيل اصْنا اف دساملاو حاملا نيب ل انتل اكوه نا ىو ذملا لاطتدالا ىلا انب ةراشدلا
 ن تام مل مخخ يشر تلف ناهتس الاخت ماض نير أؤح دس لا وهلا
 ناو نيغمولار مولاي ذي دشالا ةرهغم دعا اهساوومسحلاو زال | ةمتقو ديتمزكرلولا انك ةياويحلل
 اهدا تسلا غيلبللا لو ةواط مدا كحلا قبيرل مكب ناعتسالا تيزاجحول و همزاولزم ناك
 اوين طعرتيز عدس: لا قيسرل الاوريتعملا حال فصول اب عصب امس انلاكاتهو عرب إعْضُف ةعي ديلا

 ا” باتا ماما ناف ةكوا اوه ةروص ل اضن الإ ل انمامتلاو ثنحلاو هلوفو

 هانيعي مو رابامسلا] 4 حب الا ه7 ثروص لاضدا

 3 م عيطلا وسهول دايا اءباضغ اواحكذناو

 0 يو يدنا عوفللا ىلامل اضم
 _لينملاك عروصلا كاند دوامملا عم ةاع نيبوا

 نيب وصلا ل اضال مظن لايقل ةلعلا نيب و ببسملاو بسلا نيب تاّيعرشلا فل أضتدالا نائم

 كل لكن سا لواحملا و نإ الا 1 الي وتسر كاوا تاجيل جنت هداف لا ياسا تاو

 لاضتالاامناو ىعمامؤببل اضنيار اك باتل ايرطملا ل اصنارعظن امنبةرواجماب ل اضالا اذه

 عواعلاو دإملاو بسللاو بلانيءانكف تو 2
 ىسمملار يشن عرشلا هلا ىببلا نوك ذا كاش اللاو

 فقال ناكاذا تاّيعرنملا نيب ل اصنالا ناومب ىعملا يظن هد وف نبخالتبم لاضتإلا هلوف

 انما طشماكلا جضوتلا ذب لاق ت تايتسحلا نيب ىنحملا 9. ل اصنالا يظنوهتغصو اهعرش يفك
 ياا: ةيعرشللا تاذرّتلا نيبلامزنأللاو تابعرغلا كا نت نيملا مزاللا تايعرمسلا ريغ 3

 ةاكران ثرالاو هبصواا نيب مرش هناك اهَووَبْش نسيتي يذلا اهلع ةداَصلا اهموهفمزع ٠

 الل اهدحا ةناعناس نوف نب دل اهزيهججل اكتمل ةجاحزم غارفل ل صحا ذا توملادهن فال يبس | امم
 نال ضوعربنب كيل امؤملك هف دصلاو ةبحلا اكو 7 يارك د الواوا ؛ هنا كصوب ىلا هلؤفك
 اف تك < حضنو حوجرلا ل زيلح ايش يقفل بهواذااىف هق دل ةبطا ةراعتسا
 قدكنضَت 8| اعط ةيسهلا انشا ناتو رضا :

 .نيّلع ىلع ف دضن اذا عويشلا من و جدلا من

 م وعب انهه هرعزك حخؤالا ناكنيعونل الع مث

 ةليلالامش|زيعازي وكلا نيع ولع بم تايعرشيلا زبيب لان كلاوهو كوالا ا ئسب

 هلناقمعلد



 تداج ثيح يعل نيذه نب مخل قالتخا نان ديهت نهد بتملاب بتل لاشناد دواس
 ٍْ وه انهو ابق هناي ىائساكدحاو باجم ىاثلا و نيباجلا» والا ةراعتسالا 1

 نونا يسلب بلا لاطتا مق ئيحينملا ذ مقو ايمن حاوهودانملا 3 مقواعدإملا 00 ٠
 تاو كيو هنن يلا ئذل امين ل 2 عرملا لاضن او لواكملاب ةزعلا لاضنا

 و - كج از د المزن رانلا امل هدارباذ هوحر اش هنع باحلا 7 |

 15 سج الاذو هل هؤ)معب يح نوككملاضاعا ا
 1 وم وب اةيعنافلا و ارشلاب كاملا لاضالتم

 ناحل فذ محوقياذا اك تاعتسالا هنمزي ناجل ١

 وجف ارشلاب كاملا ل انش اكةلمل اب محلا لاضا نيعوللا نيذه هذا ناز |

 0 وعفا ةلماادارتو ,كحعهل ا دف نيباجازم ثامتسالا هيف

 زعل ايلا قتافم لا تيشال م كجم ذازخأللا يلافتفي هلسلاو , كجخلازم 1
 ١ لحت ١ رادو قع كتل اهئاذإ عيشتول ةطبملاو مر دوجوا | ثيحنم اهلاّعب انو ا

 - ةجاتو كحلا يلا قفتفم تاككود احلا حاك و رخل ميك ىكحخلا عرذ هر وصنال ظ
 ا لخملاو هيا نايم ارماكحالا نوخسممانل و ئذلا ' 11 ها نمر يسوم
 .ء 5 م ةاذاامكرضأالا اًمنؤبإ كةرامتسا تزال هّيلالا

 كفدِصي هب كإملا قوفاذا تنزنشا اًميغدا
 ”ارن :ارنم الا نيدذ ةنايد امو ناتكم ناك

 لولا ةوصلا 3 كلل ارغلاب يونولذ نينا لزم قاعتسال ازاوجزمرك ذامع عرش
 ١ تزاحمهأ ل جارشلاو ارّشلا مكحح كاملا نال ةنابدذ دص ةيناذلا ةءارشلا كإملاب يون د

 ْ هيلع فيفخم هيف افاضف قدصي ال م دال: ةنأب د 0 3(

 قفتسا اذا ما اضقال ةنايد انه لاما مشلامؤفز * ئِقَعلا خل لاق ىانساك "اج
 1 فياكاذا هتبن يلا تنتلبالو هم الكب جوم هيلع 0 ولام فو لع هيسكباببِفف 5 0

 هع ةدارعب هتف شتاء ايا |ءاضق دقو انيد نالنل هلع ناقتسا اذا امهيلع فضح كلذ

 / تاه عون افرهظت كلذ ممم ؛افيال الع يلام ل اندلاع مكوتانلارك
 0 ضخلا فضلا ىرتشامث هعابو دع فض ىرتشافرحوبف اليع تيرتشا ناحأف نم نام اجللؤ

 ١ هاقولوصح دقو عاجل فرم اًقاطم ديلا طمرشلاا نال فصلا انه ديلع قئجازناف
 ' ديغلا كمان غنتسالا فول ا مالكحل نفلرمدوصقملا 3 قنعيال الاتي ؤيسملاو تكلمنا يح لثم

 . وتقف اقل |كإم ناو اق داص د عبو طق مرد ةيام نككمام لوفي لِجتلا نا يزنالا كلل قاطمال : ا
 . نال اقاذإّةحمز البسبل هيف كاملا ا اوكف الخ داما ىف ءاتجالا د: عرهظي اننا كاملابانغتسالا ْ
 ْ كاللل ارث اب تين يلوالا ةروّصلا دس اضف تسجل اتشاف قاما اًمدع يرش ||

 ْ اًضققدصبالو نيباييلزم ةزاعتسلاز اول نايدامسهشأ دصاوغلا كإملاب تينع هائلا او ا
 أو ةاعتسالا ٍةكصمدَساا عاتحالا طرتششب ثبح كللل ارثملاب دي ريناوهو هِلَع ففخُع هيفا مس ْ |

 | امم ديلا ناكاذا اذه ةرمقتلا كنت لل كاملاب ديرب ناوهو هيلعدي دشن هيف مذ ق دصن ا
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 لاب فري هنن يعل بغ سيتم ةبونوم ةفص جاتجال انال نوصل فقبل سي اًرعم ناكذاف
 نالو هنيملاربغ فالخم نلرعلاناعصريتعي الو تنحي ةب رحاها حرش راثلا هارب ال تاحنكديلا
 تفودبال كا ذواقرفتم كم اذا فلالااذه كك[م ام لوقي ناديضزمزيجانا ةداغلا ؤ.ناضالا
 كتللملاش ىصق نيمملا خو اقرفم رككماذإ غلا لصيعرلو هسفن نعؤشلا يل ضف نيعملا ىلا ةظاشالا
 يوض نكيو ىلاخن َسارعر مين باد ف ةقرفتم ةنمزا 3 ناك اوات ان هيلاد اشملا لع رككم ناكرذ وحلا
 هيفاملاضف 1 هن اب د جلو الا ىف لرصب طاف هل راينا طوغنب ديصملا يرئشا اذا اهيذ هبل

 اعز ازم

 نكيو هلع دي ثنّئاف اضفو ةنايد فدصب هين اكلا 4 وداينحلاطقسو ءارغل اب قنعل ا قول هئيئالول ذإ ظ

 ىفنخيدل مدا بهوف هاشلا كإملاب ىون وا ةبهب هكلق كاملا :ارغملاب ىون اذا اهئ اضيا انك وصت
 بحور نس: نيب اًضنالاو 2ببشلاعم بتسم لسمو
 ل انمال نيملانيم للان ذا هل . ازاماذاةمتم كلك

 1و إلا لاوضفي ام ميضوللا 3 ةيرشلادرصوكذ اموهو ضحلا بتل  انممه ببتلانم درلا
 ةضةبقرلا كلم نإ هةقنملا نوم لوصح جال هديعرش سبل ذا ةيقرلا كاك هلجال هتنعرشسن وكي
 كإمتل ازال ببس هبقرل اكرم لإ اذا ازكو اهوخكو عاضّرلا زم تخدالا د ديلا ةاكدعتملا كرم عاننمأ عم
 دقف ةعتملا كمل جال ةبقرلا كلم ةلازا ةّيحرش تسيل و جاكلابالا رعب ةىنملا كم مصئال قح هينا
 فال خل انهو اهاسجال عرشت ملف عاضرلازم تخدملاو ىببسلا اذ ركذ اكميلا دعنملا كوم ةلازا دشنتستد]

 تلق نافانم دق اكإكحلا عرش هيف نوصنب ل لحفل ةعورعتم نوكب الواح كحل تعيرش انا امباذ ةؤعلا
 بيرالو بّبسملالع بيلا مسا قايلطبل ىزاجلاو وضحا عملا نيب ةنيَسملاو ةّيبيسلاوهز اجلا ةيربنسملا
 ضر اوه كلملا ل اوز ائاو هوركذ م ةوقلا تويثاب, ةيقرلا كلم لاو ز سيل داو دمىنعا قمل وعم نا
 لجو هماقم ىتبقحلا خعملازم ضرعل اماني دق مما ف ان انقل نفح اركذ لق ظفلال ا موبغمإ قنملزه
 نيعوضوملا ءابهلاو عيبل اكان اجي هببسم .ضرفل اهلج ل عوضوملا ظفلا 'عننسف هل عوضوملا رش اك
 برص هبحلاو عيبلاب هعمل كرموه يذلا جاكللا مضقح هَل كلم ثان ةيةبقرلا كم تابتا ضرفل
 اسمو ةنملا كلم ببس ةبقرلا كام ناو ضحلل ببشلا|لب ةزسل ا عيام ببسل اب انه دإمل | رييا نا هلكانه
 اًقالطا هلعدمسا ف الطا ص ةمتملا إم لاؤرا اًيبس هم رلا كرم لاوذ ناكأ ذا ناداملا او هلفلعالةاوزو

 ببّسلاو ضحلاببّسل انم محأببسل نم داملا نا هحارش نم لاق نشرانملا طامّوف ولع انهو بتسملا لن ببتسلا مال
 هعمل كلم ل اوز ل اش اكرانملا بحاض لو خل ناو ةعتملا كامل ةلع ةفرلا كرم ناو ةإمل ا ئعم هيف يذل
 فلكي رسما دقف هيقرلا كلم لاوذ ظافلاب ةعتملا كوم ل اوز ل اضت اكيا فاضم ن ذج هبقرلا كاملا وذ
 للنت ةلعال اضفم موكله ىنملا كام ل اوّل ببس رح تاالّئاقلاا لوق نادال نا اضيا حل رش نما نمك
 بهل كم لاوز نيب اغا ةيببسلاّا تندم ذا همالك انه ىلا ةبقرلا كإم لاوز ىو ةطساولا

 ق واط هيلع هما قالط اتص وح ةعتملا كام لاوز نيبو هل ول دم دل رتمبو قتهلانمضفلاوه يذلا ٠
 مي قتل نييك ذو ةهنملا كرم لاورن نيبو كفتعاو جتنا هلو قؤنم قنجلاظافلا نيبال ببسمل لعبت امال

 بيغئلاؤ هىكعنووركدلا بتسلا ةراعتسان هذ جدو
 نود بتسملالع ببّسل مسا قاطف ملل بسلا راعي نا ةيَببسل ا ل اضاوهو نائل امل اةمُرتِس ما
 نوبل انه ّناف بسلا لع بتسملامماقاطبف بسلا محلا يفعا ٍبسملاباعننسي ناوهو هسكع

 ص لارا



 فاحت ناعتء اره اقتقالاور امال لع ةراعتسال اونبم ا طوف وعدم
 هلا تملا ناكالاو بتل عنغتسوهف بلا اتاو هل انا هنوكك هيبس لا امال يّبسملا
 انت متو دي شوا سل تح هنم ووصقفم ضال ناكأذا | نوكيا اشإلا لارثوملار امنفا نال
 ْ السما رضحلا بتلاو لوألا جرندرل عضوه عرفت لوح لوا تملا لجن اههةيعرش نا" ناةاعلا ث اج

 همال الرثككهنو رب ققحتب ةهتمملا كلل. ببسوه يزأ | ىرعتلا ىزنالا ةباثملا ةهبرسل ببسملا عم
 اج بسلا تمم بس ناك وامل ملل فااخديملو ل اضرلازم تحدالاو ةرّسوجلا

 م-اعسأعنا ساو بّيسملا رجالا اًيورشم هسفتب اقّنسم ببسلا ل

 توورطلا اكسل |ماريعتسا انلو «ر قت فيلل ديل رق فملا مس ءاراعتسي ن الع ةراعتس لاوس نال هل ٍببسملا
  ةيئلادإمل اناوهئذلا ق الظل ةبقرلا كام ةل اند وكلا قنا ظ ةافلا ةاعتسا مهاشهزمو سكعلا
 بهفواو تقلط قالطلا يؤلو رح ٍتنا هتجورل لاق ولفركمل ارجو نانا يبس 311 ناكشيح
 ش 0 حاكلا دافغا ب ايلات ندهزمو كونه ا تعا ١ يؤلو يل اطتنا هتمدل

 الطان اجا أو ةهننملا كإ بس ةيقرااكإم نال !اظفلب : ةراجالا دافشلا انك ةىقملا كم ببسوه
 7 ارثال ببسلاب بلاص اصتخاال |جرصعا يارا 3 ةياكح ىلا هلِزف ؤيهببسوه يذلا بسلا عزل
 . الل لفتفمو عيضوم بسلا اكراص الوصل دل لوملاو ةؤهلا نسم الاس ءاستغ
 واسم ناكاذازوخ ان اةموزلملا م زآللا ةاعتسا امو ناكم نيكزوخيرمزالالووزلملا ةراعسسا! نا
 هناظن هن ئالف ع نماذا اماو زوجت مزاللإ زعل اًنأللا طوق لاحول برسملاب اصتخ بّيسملا ناككذاف هل

 دار ةرصالز اب ببجاو ىنااقلا هادانكاهنم ع ا ناكناو ةزعلا لواعملا نر اعتسا ناوكضفتلي

 اوزكذاملع در# اوان ه ل انتنال ازتحتص ذي همو طش ويالف ب يلا ببشلل سيل ام لواعملاب لاك لاو
 تباشلا ةعتملا كلل نييبس ةشلو وبلا نيا مال نيغال كاملاو عسا ىف مانا ماب ماقلل انه 3 ةرشمالانم

 تانلادإلا هل اال ايس قاتعال الو هوكورارطل اوالبالاو فالطل ا كإم توم هصاصتخال حمكلاب

 واتم يصاصخدل راجل اب تباثلا ةيفاملا كام اًيسعيبلا هلو هوخيو ةعجترلا لوبقب اهصاصتختا قالطلاب
 1 دوي د ةداطلا هذه نا حاف دلع برسم وه ام ىلع ىلطيانا بيبا ماو قاب 7

 ْف ةاطاكمدحلاذ فوعاو يواوهرو شموزال ةامكازشالزجالا ىلع نينيابتملادحا مسا قالاطايثو

 يوفا عيا فوهو كاملا تان ةناكزتشي امك هلو ع ! احم نيابم لا
 كي رانا اجلاانكو يرفا د ٌداّنِجلا غشو كالا اناذ ناكرتشي امسهدككنانابتم قاتملاو ق نلطلاو
 ةسالا ابرك زيرطزبالا اهدحلتساف يو عيا وهو هنعقتلا نم تان ناكككفي ناكرتشي
 1 اص باجاو ٌعداعتتس الزمر واطملا ةخاابملا توفت اليل دبحاو ئبرطم
 هتافانذداةفصاعرإ تا كعالإ فركب حاكلا كلام فاتخيالوهر ولو عافتن ل كلم زع
 تاق حاج ةعنللا كلم تال ظفللا ازبت ا واموصقم حاجا باب تن
 ماكحااهب تبق اعمال رصف عملا زم ماتت ناجم ةبحلا ظفل ناتج اذاف ]حلا ياتحام خلع

 يبل ابتعاب زايحلا ]فدل اناب يواّتلاىب ةمالعلا نع باجإو نيملا كإيوداكحا 0-6

 كول مسملاب ناك اوس ب نلاونج يلا بدار وح نكي هنيعب ىزابتل يسود مَ
 دانقفالاهّياملا ف طرشلا نا مكبس صيام ىلاراقنقالا طرنلا دابا جرم نر مم ةعقاماتاو 8

 مدس

١ 

 -777-؟-



 يبس هنوك ةيَحالِصلا هب دارا ناف لدبلا دجوج عاملا عبج لتي هدوجو لبق كك تال لع راصباما
 ”الص مسنال انال عا: :طوموهذا عوصوهف هقداوُرو همزاو هجم هنيب مكمل كذآ هّزعوا

 هبحالّصااداراناو هوو الءالاو قالظنا منت ١ ج اكل ١.4 ةعتملا كامل ميس نوكال نال الثم آ |
 ياوججلا زرم جوال "تيوس ٠

 نرفقي ذان ايلا ىلاوتص 6“ جيد اذكت نزعة نا

 هل كا راف ؤندف نا. هيت كززم كأن فاحذ
 من هافندة_دوخلا: دادلاؤ مرول دعضو ك3 هفاحو

 ناءرمذ هإ خل ازكك ةقشم آلا يلار اضمال ام د دعملاو ناجم يلار اّصي ةفبقحلا ترناذا فس
 واهتم هزكاب ثصيفر دمتم اههنبعزكك نال اًهربزم هلككفن اهاءاذ إلا نه زمزك يال
 نكي تك كوي ماههبع تناككذا افاور نوبطملا "سيسي دو اطستحو اؤم نشا نينو افطانؤكاب كندي
 قزال# اهنش هه ةرار كول اذاماو نزمشمربغ هقيقحلا اني لكل نيمل اهرسايتّرلاو
 لككلاب شنحاءاو قضت اذ اكيون امل هنيميف ظذللا دات ياش يون اذا اوه هلزكممل اذأ انه
 اع ونمجإككل اريصي نا نيمل 'بجوف منملل تاكؤتلا ىف كلخد اذا نيمبلان ال همدع هيلع فولخلاو
 هبلاتيذنامروجهملاو ةوجهصم ةقيقحملا ت اكاذأ ازكو ضو ف اكنيملاب اكون نوكمي ة داع لكون الامو
 منا عضورتقيقح ناف نالف داد ين هم دف عضي فاح نمد رمدتلا عضوكه وكرت ساتلانلكو لوصتولا

 '-4// ئمب كلج قا نلوخذلاوناناوبؤلخد محو يلا عاد/عنوكيف لوخلا هيف ف داهتملاو بومشثم قمل اذه نككو ايفاح
 ع لنا دك

 نع عانتمالاول تملا فاعرم أ ظر ال : د اع نريثملاك اكعوش دوجملا نا ىا
 ا ل 7 78 7-0-5 دو هالقما اًعرش ههه لا

 : مهوب غماؤابطم باوجلا ناك ٠ هموصخلاب كمل اذ لجل
 هيثم :| يك ق للا زم اًموهفم اقلبطم باوجلا ناك داغ ىويقملا كاع سش نوجشاملا نالتجال يا
 ناكفاوعز اننالو لات هلومل اهبعرهنم هو ةعزانم هموصخخلاّن ال ناك اوا ناك ن ازفا
 بماوجلاو ا طشعز باها ىلع ةلا> ةموضخلاةقيفحة دارا نعمت ةهام ةئبرض ظفللا
 مزج اوتس ائبرطبو مف دل يبس لع اياوج ةموصتحلا تيربتعا نا قاطملا قدّيقملا ل اعناسا نب رعب
 ر.اولف ىضاقلا دنع رارقأل الكولا كلمف زي مالا عومججيا سعف ىو اًباوج تربتعا نا لكلا
 لمشو ىفاقل ا نعألا عصي ل مال باوجمازم دافت وهو هل اك نع جرحو عرقا مني إ عربغ درع

 اذان هوما توشب هيلع از كميلع خل ليكوو |مطبمرن ابتفاول كيدملالكو ناككتاامانهه
 شاطظخ طففر اكل اب الكو ناص راقد راج غاب زكى ولف ءاتق دس رجنعزرم ةموصخلاب أكد
 فلتخإر اككالاو نارق ال نم أجر مغ 0 طقفرازفل اب اليكو ن اكن اكل نئاجريغ دا ماوُرلا
 لل انه هنلا هّمحبي مخخزإ هركذ ذك هنعم نو رجأت ملا

 راكي ذا تكا ضل: راكا الدماَو هونك
 رفّصلا اء نكروكاذا انك بكل سرك اصلا انه
 ملكك رن دال نيكو نغصل اه هٌركذا نايم يام

 0س

 : ةينلابنيشام أنه ةداع بوعشلا همشدو



 ماياقم علب

 ينصح ريرلزموالتلاو ةالصلا هيلع هلوتل ماحوهو ةملا كرت هيف نال ارغ ويب اوهو هن جئت م
 ن ال يحل لاراًصيف ةروج#موصل انتصب هدّيفملا ثانلا هو اسهلاراشملا ةئقح ن وكيف اًسرسلف ريكقوبرل 3
 اقطئن داكأب كوبل صو حمتاذ يلة ل هزل علك مبدل ةالطا تال ناطموهد

 دلرتو ربك( ذاريدؤنلا كر واًميصو اداه ميلا كو اعيراتليوطنحيزاتسم هلل انها يدق مل ادروأو

 لا تاتقلالاوفيتمي ةافانمض كتئئاهناب ىآافلا ب اجاو مااّرثالثؤوف دازعوهو نموملاعم هلضاوملا

 فامولام فالف مارحوهو اصْفوصلا نابع تانل |لعىّضلا |بحيرلواف فرو ةشابس
 فرعي اهذأ ”دوصنقم تراص هْدّضلا نال مرش لموجنم ناك ناو و هاهصزمإل دقني ن ثحاّمص ملكنال

 0 زملاب اءوصقم قو نال بوثلا زغب ثني ثيح مسلوب ذبل ئلح نكميلعف وانا

 اًسهزلا ناكلاهتس لاذ اهم 2 مارش ١ نوكذازاجلا#
 هفيرشطظلا هيف اخر هدا هب واواميدإ

 توك ىلا هللامكت مفينح ىلاد:ضفل اعدل ىف هّقبَشحارم ه بلغ  افماعتم ناجلان اككذاؤَمب

 للغازكرلّن اذ يلق ازال ناك انه يلوا فراهتلا ايا كإذؤ هافل اخو لكاة يف
 ًانهاع عرفت اة فواَق انت از اجاب عربعل اف روت ةقيقحلا تاكو اقاثتنا هقضحلاب ةءسلافابنم
 | ا لانها عريصف نب زوالا ناوجرم ناوجأ مملاهت هتلر هفينحوبإ هيلا بهذام فالتخالا

 هقيقح هل ناف نارقلانمرمسبت مارق اف لات هلوقي قب هاعراست تاي النو هطدرطلا هيألا نوداءاكن اح

 كاتااج و 0 :.ة أعد ءارق ونس اموهاةراعتمَ راجعو نإرقلا هلعقاطيام 0

 نازل |قيأل فلحاذ اامضوفنم امهلصاناو ريالا نو داع هلَصاْلع ةالضل ازوخع نا سما درو
 لب كك( لع قابطل اهلي دنع هيالاؤِلحادريغريألا نو داهناب ني كد أو يصف ةباب ا
 بيري اهتآرق مركؤلا انزالف اكحاماورهاظف ةوتبقحا تا ةيدلاكاجحو ٌةقيتح انآرق دمياموهو
 ىلئس الخ لاق امدنع طاح الف ةريصفلا ةيدلاب كنخلااّداو هب هلأ نو دام ّصنلا لواتسالف ضياحلاو

 يحترف نقيقح ةاقوهو ادق فراطتيالرظن مدام لاه هلوف اف طايتحا هال قاما
 شب املا جرت انك طايتتحا ةداّصلا نخل رغعلا ثحزمو بيلو ضياحلا اعمرجق مح ا

 يحبو مر ذأ تاس لازم 0

 هاشم اذ ةيطحلا كمزم ناكذرلو اننكاهس ركب
 شتسف هيافلاي ل نبال نم ناف هقيقحل مال هدزع عركلاىلع عقل تاكفلازم 2 فلجول ومس

 ىو هيفب برشي نا يوكو اوعيركى هنمازدرتف لاش قوق تانك ذم تارا زم برشلازنوك
 هيشلاوه اه يطق ف اكالاب ذخال ابو تزفلا يلا بوسنم ؛آم بويع عقب اهدزجو ةاعتسم ةقيقح

 اتهندل النعأههيعاع راف ة نهزم طكأبال فاحوا هلثمو نجي انهم بعشنمرت رم بسواذ

 ةيطنملاةئفا 000 اههةنمتؤلا جال لع عشب ١ اهددهو القيق هداه نيخؤكأب تنحل الف ةقواسمو ةنلكوت
 'نالجواةقضحا زم ا هينلامدع دبع فالكل انهو ىف دلاك

 فلذا ملكتلا ٌقراطاذا ا ل

 ال اكلك ؤراب اقرار اهم ؤ
 لصالع ينبم هاني ناحل الع - اي م امضم حق ىمس



 لل اسغ هتلاعر هفينحو بهذ ؤركحلا ةيوا لكك ةقييقممازع تلخوه نايل ناوهو هيف نات
 ىهيفلخلو ةلاصالارابنعاب ظفللاف اصوازم زاجملاو ةقيقحما نا هل ىاثلا يل ابهذو حّودلا ىلإ
 ايو وادا يأب فلز مظفلا مازتسارم ىزأا لكلا
 لملوا دوصقملا ٍثيحزم هّيفلخمأو هلاصالا

 رهبظي ف الخل باننا ىبكاوهو ديما تزاف
 هننحم ان عونم داو انهاّنس هتمربكاوه ذأ |نربمل لاقاذا اف فولخلا اذه ةرفهظنؤم .

 قب طووككل تاتو هقرقمم زع فاضت احل نال وفل مالكل اذه نا لوف هو تعي لوف كالتعي اهدنغو
 فلم اذار ييزكو كل نم بص هز خوال نوكيا طوةشيفر صال روض ناكل تو
 .[" ازد نول وبا انه عوغزم بشلا فورعم ناكو هؤشمل وشم دلوب يذلا ببسل هلق لاكي اتباثاذز اجل
 ريفا زم نبا يسن نككلنركأ ةرهبشوا انّلاب هيام نم اكو نوكينازاوعضراهلا لول ةْؤسلاوهو مئكلاًدبنم

 نتدعزامزم نيس تاخيداءل اخس لهيقزخنام الخ ءيعؤتهفرناجيادفأخاذريفلااًييكدنم هتائادذش ٠
 نوكينركملا ذعص طرشف ظفلانا.طوارمز جاو ةئيقحلا الإحتفال ]كل اوسضنؤ يوان لوف دج د داذم
 لَمماِ مش دفو انه وسلا وه و ىنمملا تايثال ًوضوم اخو اكتم وك هيض هانعم ةداف1 اءاصوالكلا
 دقو مزاللا ة داراوموزالا وك بر طبر كرم نيحنرم هيلع قتع ا وهو م ابكر عف فراس زاجيملل و هنقبقحل
 نككمولتصملا زكرحلا نوكبال حاجتشل نامواسعمو هيحعص ٌناعتسانسا اذه عايينلل انلوف نازع ةئللا لها عمجا

 هموت ثارت مالا 3 هتقيتح ويا ميال وكيف اجلا ز م ةدانا عوضمادس ماني
 كلمعف علا هبفر كرمت نإ احس حاكتلا ةدارادزعو ضن قانبهو رحل لوظن حاكتلا دافعنا از هلعو ةعاجتل عا
 ىلاعت هللارالك ة )بوم ناز زنا مهلك غرق فحلاءانعم ةيتصر كبل يذلا ناجلاو وللا ف لاق ناجل
 تناك ماجلاض هللاهرمالس الزج الكرم مهني اميوٌفف فدخل زمركذ امزع مرن امانب هجواّماو انهاضيا
 مقضحلا رح لورا عارزاإحلا هعحو ممر اتعاب ميج ابجو ةرابعلا نود مارابتعاب اه دنع ةيشلخلا
 ةتيضلخمتحا انا 'ىلا فن هللا سر ىىنرحوباو نبا فزعكا ناك تازفل نم بيرشملاو ةطنحلا لكا ةايسم ىلاكةموغ تح
 لد مضيان انيهزكاةراعتم ناكناو هتيقاكذ الا دع ةيجارانبل اصل ةزعتسملا ةقبقحلاو محلا ةكللارابعاب
 فراتغتلا ناجم ستلا اانا لين وكذا ني:روّصلاكفراعتم نإجتأك ل مورهلا تما ذا فراعتملا ناجل جير
 هيقق ول اعتسارثكا نال جار ناحل كح ناب لوتلا اتاوالف الد اننسال اهو ةقيشحلا لٌرانقيامىلا
 ٠ تملا رب اىارم ظفّلل | ل تسسا رن كحو ظفألا نم ا اره عكحلا_ به اعسا ةرشك نا
 رخل اع اًمهدحا كإذ جراف ماكتلاواكحلا 3 قيفانحلا تنااكدأوس نامنالاتم

 دم_زيدل افآدذمت عشنلم اوه اذا محلا انكأ

 بش ةضوكاذوناهذ 2 بزكدقودسماهلوتك
 د٠ ىوبام اذا نكمزشمل دلزؤنل اهناو ةفرورعم

 اننف الصاع رشلاببام 22 نبك هنم بوكترلازه
 ءانعبل خسااذاف هانعل عضو م م11 ّن ال نابحلاو هقيفحلا ترده مالكلا كح منتما اذإؤمي
 بح اذا انكو ىتنب ذه هلشملد] قنو نير عبس ةفو مه ىلا دسرلل اقاذا اككطب ءانعم هزالو
 هبّدك عرشملا ٌنالف لوا اًماوره !ظفذانلا 4 ةشحلاْ:ف ل زىت انا هنم امير بكاره يتلا هسيعل كلذ

 . نازعاف طفل سفن ال دوصتملاوهركحلانا



 اميه فريال ملناتاو بيرك رماة بسلا » هل هييرذك نمإافا عرئلا بين كيلو نيغزم ابهبشراههتشسال
 ٠ سيذامتاتا كامرا جمألاف حاكتلا كرل فانم هذيل مزاولز موه ىزّلا مرخل اا يقي هذسم تلا مرا تالف

 اذ فاندزموهيب مدلك اذه مداول هو حاشتلابتانلازل مايا رن ادا نول قوي
 دالاق ةعسو مرسلا قلالي كلو فل اسيل دعسو 3 يزل ا حرا نإ صاخخلو هل ,ةراعتسا

 تعبت ديئاناو الصاد رمرغلا تبئال يا حلا رخل اذب اف هلوقو جيواتملا انك ظ فلا اذهب مرا تاثا
 :مفاملا ظرعص نائما اب دل لب ةميرجلا هجوم لالا منيب قي هب يضصااذا مام امل نيغو رانملا ىلا

 ا ٠ ةفوعمديقو .يذازبلاو هين انلل ءاكئيرفتال مامخجنإ تفك هنولاو تبل ف لا يذر يجن امج نابفح
 | 2 تاكناو بشلا تْيي هتنبا ازا ترصا ناو قرغي هلثلث اهم دلو و كاذإع تو هنلوبع تاكو اهئالبشلا

 مص ازاو قرفيول تينواتأدخا لاةنافائاضر ل هول مالنباىد لوثىلع ىهتفاو تبل هل الشم دلو ل

 ْ تبيها زاد وب زن نفرسل ا ءاض راهب ماباهراذ او كلذك هنشاوا اواهما اهّناب هن ارق او قرف هيلع

 مخي زا هرجول ا عيجذ قني هبو اول اق اهلا تسل ةمرتخل دال هيلع

 نيم رجم . هفرقحلا كزتش نو رتاو

 اكل ذ لثم واصلا 1 6 دا

 ةقيقحلاب دلزتنام ةرجو قفحلا وعملا ةدارازم ةعام هنيزم هل ب الذان اجلا ديو ناب ع
 00 لا ةرابع هو ة داعلا هل ال دب كرئن ازقتاسالاب عاون ا هسمخ

 .ةيضرلاو ةّصورمخت فب طؤكرالطصاكةمضاخلا ةيفرملاو مدنعلا عضوكاماهلا ةيفلا ثالث مازدا هو ةييسلا لع
 0 احاول بلورات طل دهداعلا اول اميتسالا ندب مالم الف قف دزنعراا

 ظ 00 ةالضلا ةقيفحناف او
 | , 3رفرفوماهزمد اردت قياقح تراطاهنإل يشأ احيرإو ةذل ازاجم ةّصوصنخمةرابحل م-اَناَص مدصنلا ةنل
 | هلق عويخ رشم كلذؤنم هلوفو ةوعللا اياهم ياا فيا قح تبره وعل ةاناجماا ل ناجحا وكم ملف

 لش ايا هزل ذكاأ از ع هي اطلب
 ريسدلا نوكنا اجدحا نب صوولع لهو هسفن طفلا هلال رب اضيا كنت ةداملا ةلالدل ةقيقحلا كان نم يا
 ثلحاذا |كرصاقلا تلا كلذ ظنللا راتني ف الطالا زف روق هم فضح 3 نوكك ةهل هاهتسمذ لال اً
 | - تمتاز نفااذا اذا بل لا لافي دايو طال مدل ايرماكت ملا يدب كتلك, تنجب )ايي

 ١ هعوفسلاامّدلالانال تعشامشال اوكذ البز حاذاف صا نوك هيف مدال امو دللاب هداينشاو ِتوفاذ أ ةحاربا
 0 اب ةلجسملا# ع ىلاوكست لل انماعو يفت ةوزيفانكا طفللا قاطمزس حوحو تسملا ىناصتنو مسدلا لاف
 مافن يف ناكر اضف دوم رصتمخياربتعم نيل اذ فر اوما ميال هعبابو تاجاإلا 3 مالا ةسازمتسلا
 يأ لا_مذلا انكدرفو اقافن|روغصمل اوريمبلا سايملادل . مقل ايىلا فرن ماناءاراكا )

 تالا لق نب هلام ام اتم لكك تسلل هل وف لثبم

 1 .ه_رلعتاو .نيغلت_ توركتنم
 كم اكوام مف 0 كولمجحسل مال فاككأ لواشال مأف حد ,كولممزكهلوق كلذ لم ي ىا

 امغايد ههنا 3 فدا ماونرمواو نوذاملاو نوهرملاو ناعتسملاو نجت سملاو دلو ماو نيدملا الخربو هجو
 عين. دا الو ةيعتملاوروصقلا فب مؤاكنبم مسالا نوكي ناوهو أ يذ ىكع ناو هلوقب هيلادالاام
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 هلوقب هل مرق ىاماكك اهلا كلذ لو انيق ةاطالارنىف هل اصا ةهجو هداك
 1 يب ب جل هتكانلا ]كد ينؤ فلاك

 ”قوضر ةفينح ىنارزع بطرلاو بنعلا زم ههباش ام و نانترل الكاب نجي ل ةدكافل ا لكأي ال فلحا ذا هاف
 لاو نيل اوباظن | ىلاعت هللا_داف مختل مو هل ز> الهيل او نوصتل الع لدي ةمقأقلا بيك نال
 دقوا وّدلا نعم ى ناترلاداممأزحيد فو واقل اام(قاعتي بعلاو بطتلاو :آفبلاو ماوثلا هباس لع ديان
 فرديا ماوقو هبات اوهو ديان فصوايشالا هذ بهذ ن كف سبب. اذ ]بالازم سوهو ماوتلا هب ١

 و هقاقلا قنوات ةدانثلاءذ ففوق ردك ذل 04 لا كن لع ديان فصو هنا
 قيل ةقرتسل ندم ةريكمرب ةيفانهربغ امْي ل خر| تلا لع دز طلاسم ةدايز فال هؤفتلا ةيفانم ةيئانذلا
 انخباشم نا انه ربغو ينغملاو ةفبخلا ؤركذو قيقا ١ تاق نفأتلاب ممشلاو برصلاكةلالم قراشلا
 اذن اكمهماف منأمذ فويل تع قيذا ىلا هللا مكرم ضينحابا ناف نامزو صن فالتخلا انهاول ف
 تشات نيا تنجنا واسر

 3 هذ دلزتل ف عاضيا 7 ديذا 05 اقائسات

 ْ وقتال ةكنازايلا .قاا اينانم وك
 عخأتموأ هيلع هفباس ب تقتل هنظفل ةيرفب الزان يعي مداكل هقيقحلا كْرمئانك يا
 :اَياامضالغم ؛فرفزا هل وتكمل تحلب قيهب ايفو مت امرك ا هادشملا ايلا بؤايشلا نال
 احر كككنا تيشامل إم ؤعصاوا تردق ناوا عإع اقوفتم تلكنا خم اقاط هون و عبججتل اًمصاق
 مينا نكءاه ايف زكرل ٌءاذ ل ديعبا ام فلا لع ك ل انف ف كيلع لهل ب ةول اك

 أه ريعيلاق حول اكدعوجر انكم مز ئعم انك

 2 هم قالطقلاطت اف تحن اجوزحلا تدانا
 اظن ةرووملا نيبلهو دونما نب ل اكربغ ال لكتملا لاخلا جري م هل الدب هقبشحلا كت انك
 تالت عقب لاقل اطل تناف تجرخخ نا جوزتملا ثدارا امهر: هنجوزل جوأزلا لوفيؤسعم هنقولا
 هشالالل ءاع دم اباوج ىدنا: هلو لاقانا كو قاطنال كا ذ دعب تبيح تجول قدح ةزملا

 فالك ةادشاو هيك نعز اجومو «اوحالانرمامل مكر هدلا نوكههف دنس يلا لاذ لزناسا نأ مم تعطناسا نم
 ياللا باّكسالا ةمالب هيلعرتردقو ل يعن ازمرومأملا نكت ىضتفي باخيالاّنا

 هل امالدوقل الحم كا - هلال نإ اب كنتلا نوكاتك
 تاعنلابلاهعالا اها. فاذيدككا يؤ كاذونمو

 ةمعرب يحل امل البا نكملاما اف هنعرنملاوه درالكلا ٌرح ةلال دباضيا هقيتحلل كتر جن
 تاّسنلاب لامعاللا امنا مالتلاو ةالاصل اريلع هاون وهو ثيدحلا خدداو كاذ امو ناجل يلاريصو ةفضحلا ككرت

 داطضلاو ناوجلا ىاشلاو مثءاملاو باوثلا ل541 ناعونوهو مكحلا داملاف ديل اب نوكيال جراوخلا )هه نبعّنال
 لصو .بالهاس سخي ءأمرايضون نم ناف طيارثللاو ناكرال اب نايت الا لع اشملاو ةييزعلا ق دصإم ىنمم ل ةالاو
 .قاصزاوحبكيابرحصو ناكرالاو طيارنلاب ىلا نمو يزعل اذ درصل هيلع باثيو طرا دظنفل محلا ثس نر
 م وبال كرغشملا نالذانرزعاش ايدل اكرتشم قا عش وكر جب مسالاراصن اكمل فلاخا ال ماوه! باؤ و

1 . 
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 كلام نما

 باج

 ١ ات تالا تذب الف افافلا تبات باول اوهو اهدحأو هأ موخال ناجلا نلف ىقاشادنعاشاو هل
 زرت ادوع مزايل ةنمدتوابا قت لل ال ملل :تفاوم نال فافنالابدإم باول داوماشر ماقاقلا هيلا تودب باؤللا

 لوذلا نع ةيناهملانبات ةيمجلاب كحل ناكذاو كرت ثا مومرم رب مج يعل اناوف الثهو هينعم ةداراؤعمب
 دج فوذحلا) قزم ثيدحلا# هنا لوي ناوإن لس وا و ىفاشلا نع تبث مناهل وومحودمب
 211111110 مازلالا كزاشم موُمملا ىلع ىلاهكدلا هاف مدع نا
 00 دراشم محلا نارا ل انارلع بلال لقت لام كذلاماو .اكلاو د لاب ايا
 امسمهررغيو سزللاو نالضاللا ,ناوبملا عك مثالا و باوثلاو ةايتل ا وزارملا عت همزالو يلا عوضوم وكلب
 7  ةطوةينلا طارتشباانو َةّيقنملاب بازل اردو ةييضاشلاب ةحّضلار ادق: صبصخت ناالضتلا ضجه اف ىلا
 ش يتسو باؤلاربد مرييالو تادالازم امجوكرتفاشملا طارتشلا: 60 هيلا ةجاحنالامامبلع لشنلاو ةوظولاذ

 ناكذاوذ دش ةيلاوك شل تفس ررع تاما زم ان كواذ هقحل ادمن مر طبال و ايم امن وكمدع ةتفنحلا طارش مرع

 هلو اردن اي ثيدملذهزنمو ةينلااوط رس املاضبا ةيضاخل الرع تادامل ات عزس انأكدا باول ريما
 ةرخملا ى هيلع ةراخاوملا هير انام يفرغ جنو اونف نال! تلاو ظللوماَنع نع غد مالكلاو ةالصلا هلع

 نان نوخ ذاممإ الا عيمج من ةذخاوملاهلع نالذ ةلاانرثكومأو هوتلؤممل جالا كح درمان اكول كلف ناف

 اًسينشناانذجلا ونال امر لات هاف قداحتلل نكي لاو ةزئاج ءاخاؤملاف ار ماناعاتاو: لزاعملا هذم كلذ
 ةخلولا ةكلرافزمانمتخ اونتنب ىتمانعملف مدن نانم ل افي ام اّماو غلا حورش خان[ دئباف ىئئكانأطخلو ا
 قفل مؤ مضحي ضمؤخإ منا تالوممرطعا ميقت 10000 ىنخيالذ مدهامل

 رمفصوااناسرراب فأن ناكأ ذل لومير سانا كانفس او ىلاست لوف فس ويرلو راجل لا حانفملا جيش ب فيرا
 م ناكأزاام الميع زمنا تالوث يطب مهنفزم نوك ماس صخدفب مل هيلعمدو لوسر

 سمالاذ ف مركْفيضا صلرتم ن ايسعال اهلا ناو
 ش هتيطلا كلب كإيم ل ضعبلاو : هفقيبقحاات دزمه ىل اع

 لايف دارا تفرك ذا نمزاجوع ضعمار:ف م.مايحاو رممخاك نابع ي ىلا مرا انس فضا اذا امذاوملزخا مئاوس

 لما لوقو نيلاوه هيف همرملاب معربا اذ مالك )تع تلال دب ةظيطحلا هيف د ل طا

 ىبذلا ]امرك اف لخلان 20110 طن اعول ملا نال ةقيحوهان لغو لعبلا تافصنم اهنا هر

 لفبإ ا مصو ميش نوف هز هال لغبلامدنفؤ فقل كل ذل الباق نوكنانع عيل زحل جم مرتو
 مدلسةان هكذ لك كارت ] حلل مسي هيلا مغاابسنف اتق شلاءاقم] كل اخف دج منا
 لاونساكةمرحلاب لعن افصون نعل دب ةمرملا بل فل فصو ول ءالعنلامادقم لحما ةماقاب هدم سلو لاهل هلا دحر
 هنمدوصتملانككةقيقح_ةامرملاب نا فيصون نا هدام ناجح وكيل سور لكما ؛ لاهنت سا تسلدب عاجلا بسلا

 اهمديرا امك اكانهو كرمال رغما مف لتحللا_زورب نوصتمالا ا كالا طلاب هيفنو لعفلا ةمرحة دافا

 شرت فو ذات نم نوكي لف همز ل ىلا لقنيل لب ةناذإ ل نكمل حوضوملا
 ٍآ اللا لجان كلف... تاعملل فورحلا كنودو

 تليتسالةقيقح-نوكأئاذ ةيسانلا ناجللو ةقشحلا ثيبيتع خلاطلل ءعيوضوملا ف ىرملاكذب ةداحلا ترجرت
 ُ اهنا دافتشلااهنابرج فورملا فير يبل ناتسالا عريش تلهتسا اذا ناجمدهل تعضوابف ْ

 تشع نوكأ لولعما ناذإ غنا مزال بيفغلاّ ا بيققلا ريفا اراعتسيدا الثم مالا اكميف م فرملا قأعنم

 احا



 ليفي لك لقال ازعاةوحرو اب ارضا نوكي نار ةحالو اول ا لوا ذاورغد شه و دن مافؤشم توثلا ل اهبكرشتنا

 ناكل باؤمل اواو تول اقل ومع بيقعتلا م:ًللاراعناش ةطساولا هب م بيق الحلا. دا علا
 دج رقاو تووملا نا دارللو كتل وال رياتساذ توملا:لع ةدهلولا ةاكي عج ةلاحخنال ةد اللا بيفح ثوملا
 للإسم نمركوندسو اهلا ةجاح لاري 'يلاعملا فورحو ةزهل ابيقع لولا عوقو ناب اًعطق ةدالولا

 انهم ضول فاعملا ورح اسمزمستو يبن فو ظل لعو ادلع فورا نوتاطيام اكو اهيلع هفنلا
 ماهتسنالا |, ئرصاذا ةبحوتفملا خلا البزم تيكدوابملع ةلكلا تين بلا خابملا ندرحزعاهب يمت نال

 ىالملا فور ح زف لاو نادملا فورحنم ائمماوا ٠
 الع ثيحو دينقت نيغءنم 2 اقاطم_روك عمت واولاو

 انتادلدّرَدَل واول مدا حوف و نمكا امال فطعلا ف ورح مد ةروككملا ثورحلا ناب ل عورتت
 فووملارب اسس زع فورملا تاك دان شجنإ انزل ل دإ ثطحللا ف ورح راس يف الانع كارتشالا درجت ىلع
 و رمال مج قاطلا واول انا يشوف عم الهو ليتملا لع مدقم قاطللاو ديفملا:»قلطملا ةلزن

 ميما نلطلا يبل اهيدوكب دارملاو ورعد ديذ ماقؤنم محلا ذبامركرتن هرهاشلادبع مشل نعرشن اكتوُبلا
 د! ابنارهوف نيب انهى فلو قالطالاديفب عملا ين إم ارسل ى قنامطملا لوعفملا لاول اف اكديبت نيغزم
 هوه قاطملا نال دمحاو ىَدوملاو نا تيبعص نين رابحلا نارهاظلا يرزملا لاق عما قاطملابا منوف قلطملا
 ل لصاملاودحإو فصول اورذ اضدلا ى دوم ن1 يمجلاوه ئلطم ءازم عبملا قاطف لوص ل له ايز عوف لب ةقيضحلا
 لص انلع ثحو لوقو ىلا هللا صد ىفاشل نعرف كبت يالا لعالو لان هدا عد كلام نعرض اك ةبتعمل الع لال هما

 فرر|ام ايّولاطو قاطو لول أطفانراد ٍتلخد ناب
 هراز العام مامالانزع . حوف اهب لوخرم ىذا
 ررقملا بجوملاوهوىاولاب نيف ال هيف زنق ال اف
 اريخ عاتجالاكلتباف طق هِف تالثلا اه نك

 ىلا هللا مدام ديعو بن زنلا ىلا هللا معد ةفيلح ىنادنعو أول |نالع ضعبلاا ب ل لسا اء ب باوج
 عفي ثيحرؤل اطونؤل اطو قلاط ٍتاذّمألل اتلخد نا ال. لوخرم ربعه يا هتجوزل لاول نافرتاك 2ث داقلا
 حاول مةشمل انلاو ةبن انلا ذأ حميفنن لس 51 نيف بيتا هراحو اول نال ةدسحاو ةقلسط هدنع
 قنابل لاقول امة هذو شالشلا ءقيف ةداضملا اهدنا عو اولا ن1 ثالنلا من اهكدنعو مشوا رانلاب
 هرزع طونملاب ٌديزجحلا قات نالع سوه ل, نكذ امسي دوكذملا فالتخ لاا بآوجلا ل صاحو اثالش خلاط
 قلقا ا صحتاه دعب اع ةينفنسم هزم اكرم نن اطِتن افدادإ | تلخ د نأ هل وف نال بن اهنا اطسس لع

 ىو قباعت دمب ةيناثلا ند نوكيف ىلو لالا ةدافدلا ف قرقتفم ةصخان ةؤزج خل اطو ملوف و طوثنلاب
 تاغ 1541 نِيغلا خل اضفنا يا قارتف ىلا مالككا انه بجوم ن اكف اه دصب ةثل انل اقيبسعت نوكو
 ةلاقملابجو ال امل واول اباشح تاثلا بيتا انهرئْعَيب الف نييطساوب ةشل ائلاو ؛طساوب, ةيناذلاو ٍدطسأو الب
 وريهزخماك طوغملاب أملا ّنِل كإ نك ضبا عوفولا ناك اجت نو دف ال اليبسوم قبلا ناكثبحو
 نع لن ةموظنملا,مهاوجلا ذل ننم انه ول حلا ىلابلا تفاطساالف ةردسعبالم بقدملاب نيبنزختملا لو طوخلملا

 تن افران ٍتلخد نا هل وفريركن اب طرشمار كانا ام ف الخ هيلع تمظن يذأا بيتل ىلع لالحمالا
 قاطو قاطوزل اطتاا راوقب ميما مداذا ام فالطعبو اطساوالب طونملاب قامت لكلا ناذ تام ثالث يل اط



 اك لالا نقون هافانا مماكا زل ى ناكأذ مال ةمئد طرنملاب نأ يّزكلا ناقرادلا تلهد نا

 واولابجوم نال ةعض د وكلا قف هدزعاتتاو حوفولا نسما جل
 2 لين اواطلي هاذاو مد يس راع !نيب سللو تافطامتملا نين 2 كارتشالاو عامجالا

 اقنلطت ظفالا وريال لكلا يوهان ا بنون ال قيطلا ةسزاال ىيلعلا ةضزاجوهان اتالم
 ّقلإط هزه اةولحاإ دايك ةصقانلا ةزم كلا 4 ام سيد بجو ةزماككا لع ةصفانلا نطعد ا هفبقتتد
 بجي دوكذ ميرنا اذزماكلا و جلاط زهو ًئالخ نإ اطهنبه نداخعاظبا ةَناَنلا ف الط نيلنت بحي هزهوانل ان
 د لوخرلاءنمف تم ثالث قل اط تافدالإ | تاخد نا هل ف سّركاذ امة يعرضه نري لزم كة وردت

 ببرقو عوفولاٌةنمزا نيرقل جيرمزاف مثواه ءافلابن اككذا ام داي ظوفامل اكمدقلا ّدانهانكف ذ تالثلا

 تدلل بن ذرتلا اشي الف طرشملا دودو رعاة ا طريصي نا ةيضرع هلال اخ ن١ : ال طبرسل انهذا لاؤيامازه نم

 فكل ماطنعاا ل تحبال اًكانافاو اًعاقسجا موقولا لاب عبصلاو وصوم بسب فصول
 معميضغو جوتلاف انكشو افلا فاللخج عوف ولا ةنم ناورشن بجو امانه

 قد انيزل اهوقلاطو 2 نول اط تا لوقداهلذ اد
 ' لصحب كشيغنمهعحوفو لالا هِق ناكذاةتلطب
 تر كم الب كايلاف ناكف تانلأب تاماشزم

 كلل انط تزاهلوخ دملاربل بت ةاذا ساه عرس شل اا نا جوعو ةلوخدملا نيفااطة يمت

 ٍِق ٍبيترتلا و اولا هوكيف امم ثالشلا الو ةدجاو ةقاطب نين قل اطو قل اطو
 ةاتيعؤت من ةؤطوم نع ىنع رهو ىاثلاب لكلا قد و انا باوجلا رص اح
 بيتنالل ىاولا نال ال 1ملكاشلاو فاشل |افلف بهو الادمب الطلاب ف رتصنلل

 اج رحت_زاوهو نكولم ايف نوايا لوتس نك

 امّرَح م نين ريس نم بوف ناللويغ زعدحاو نم
 مرملاب الصاوم زهو هدح يذ 37 اقدتكولع

 ميراديلا كإتف ىو الا هقتعا هين اغلادقع نالطب انهم
 فرعا حاكلت الكسل انل ١ فقوتل ا نطوم هنم تريل
 قملالاقم عيسافاهقتعوا ؛_تونعلاب ٍكئاَمَْف نم

 مخه ذهىلوملا لاق مملمجر نسم ذاريض لك دوما جوذاذا لوِضْفلا نا عربروت اضا لي دك ارب

 كعبلاق هزه تّقتعا لاق ناد نيصّقنم نيمالكمؤتعاول اىةيناثلا جاكت لطي اذ ًالصتم هزهو

 اممقنعا لوغب نا ل نعم ناكل بينو نش 2 مواذ ١بيئرعلل واولا ٌدارع أديان هزه تفنعا ىرخألا نامز

 ٌقح كك فقول اهنا طس لول وتعّن ال ةيناشلا حاكت لطب امانا باوجملازصاحو 00 2
 اي ل م ا ل ةرخل لع هما حك ناف ةملاثلا

 دهانلاىلا لواتتمال : الرع ةمالا خا 1 مالشسلاو والا ءيلعهحوف نا درواو بيناوئللو لووول نوكا

 علاقات اوىقنلا ماقما ُُت كرئشملا» ا ناجام ىقملا ض وه َُ عج ناو بيجلو ٍناححلاو ةقضحلا نبا مج 5

 سيغيدادملا امد تدرل اناو ممجالف نانا قيقا 00 كرولا فوؤوه رحكو دهان نادرف هل ملا

 كوبضفلا ذر وشف هنعؤقب نايل جاتا عمصيضوللا جل عك كميل حاتحيي ال ىوكذملا ملا نال جوترلا نإذا



 را + لل ناكذاو بتزلا مو غرهظ1 لا هنالف لاطنالاب ريِزَقلا اًمأو حاكلا حط لوتبال
 ريض حج -وأرلا : هرب حاكلاو ىلوملاد ده ذا امو دحاو ىلولاو ندفعوادّقعب حاكلا نامل ماكل

 ناك ناو ةوالا ذاضابؤطاب ايون أت نم حاكت نا حلاو نيمالكب امهاتعا نال متؤملا حم نع
 دخلا والا ةقمل اثي ناو ناجن اجا اههمإذ اهبل احرلع ناحاكللاف جوزلا ءاضرىفب

 نيدفع فن ال اريذب ضخ “و و
 لب ل د قنوع حاك رص اويتلاب نعيتاف
 از اّحام اقرقن ناذاعم اناحجاا امهاناا ذا امك

 هؤالا نيحماتههيف لصع نإ نيا قعاقح

 فقوتوذ ماكر ندّصلاذ راف انبي اغل اهحاك
 ”دانتتتسالاو طرخل اكنوكب ماس اما

 لن يلب كلذ لو ندفع ىنينخا الجر ىلوضفلا جود اذا رشا 22 1 باوجاض اله

 حف ناب اقرفتم ههناجل ناو ّن نتمنا 4 د! امهبزجا لاك و امكالطب .ةفيدتع تضل

 :نراقلاواؤلا د إيضتقي انهو لالا حاكئازط يرخالا حاكت تزجا لاق نام زدصجن م هذه حاكأ تزجا
 رانشتسالاو طرا اكد وارجسب اج تت 6 ناكأذا 00 فقول مالككاردص نا باوجلالاصاحو

 نينخ لا نب امج ن وك قاوجفنب هرخآو جاكللان اون عضو مالكلا ردصانههو

 7 واننتسالاو مريكلا هل نم هلّؤا حف عرحا الصف

 ل اما يمل هوك "لاش ةمراعشو
 د قتل | هادا اش رح تناو اكئلا انلّدا

 0 فلطعلاو ل امل نيب كارتش انتشالا عماجج ل احلل داعتست ىاول ا: داؤس

 تناو افلا انلدالاماي دوس بولا أنطانج طماذلا لوفك ةييشحلا جهتفص اهتال لاهل لاح
 سنس قدا إو 007 ذب نورجلاو ناجلا مي دؤتب هيلاراشا امفن د دب ١ هد قنمي اذا ةثاؤلا

 هلوق نم مدمن ملائم انل ىف مآللا هىنلخمال ةفاطلمم نيبعتلا يد كلام مخرم لاماي هلوفف
 ٌقاضلا لادا هديل لاق اذا مال صاحلاو هش مظعملا كتل انل ىف يبعغلاو ايف كالا ءاجس
 دو قلإلا ةيداتوهو لم اعلا نومذمل ًثداقم يرحل تونث سيتعبف ل انو اولا ثن اك ح د تنا

 هييفم وصح, ع هل لد نيغ نم لاحلا نومضم لوُصحلاٌٍراقم لماطلا نومطم لوصح نوكيا لما اني ف لاحلا

 ناينإلا أدل احامكو منوكلع لا ١ ثارت تناو قدي انل وهل ةلدل دال ناب مهعقللوم هلا نومضم لوصحتاع شبان

 دادالا نق يرحل موا حواضرشو كل انيق م لماع الع لاحم نومذم مدقت بيار طه مهؤن د مراتى اك

 ماقلا#مبكسقلاواضلبلا م الك 3 اما بلقلا ّناب درو انلا لا ٍةوم تماو ارحنكا ياِبلْمَل نم شاب ةران باجاذ

 يما لمانللؤ بشي لف ريق ا: 50 ةيردقم لاغلتباب ايو قبالي ماوعل نب در صب دفامو لول دسم
 تامجامل : لاب ةراثو درطم سيخ ماب ددو رحت اذلا ىلا دا نيعملاو هلا بلو ماقم مزق هيله زيا

 نوي او انه 0 لكامل ىدوملا لاحانمأب درو وصوملا قبسب ال فصولاو هلأفصو تراضألا دالا لاح ”ميوحلا

 مل نإإو ليزك ادع زياج ريغ وهو ةيلاشخالا ةيرصفل الع هّيرابحالا يمس لا فطع موزلال لانو اولا
 ئلدلي راداب هلبع ىلوملارع هكىعمالذ ا ماكل رماوضأ ىل الا ةز يملا عن مث ضعبل ارب لاف كن سحر بغ كرما

 ظ
' 

 تل هي يمص وو سم جب ووو وتو ييسر م يري م ع كح



 ةيمضالدلل ذ سباب ايد هيجل بوتس يلوملا ٌناف ءابشبا باحجيالل د4 ذا دعب ديل ينم اقاطم

 لديالاو لخص نهريبلو نيئالثوا اعرد نرمتعإم ىلا خيي اللد دقسبأل نوكل اهم ديسها لع
 نطعلاواولانوكدل م غانمان هيلع دوا الاتاو فطعلا اهنوكعانتماكاضيا فانيتسالا ىلا نوكويتماف ههدع

 يق دبان هللا نائل هيت ل صيال ضوحلاركذو فلالا بجبال هدبّصل وتعب حو هنطصال هنسحموه انا -عونملا نال
 قاسي نيف ناهد نسحلا مدعو ةضواعلاو زاجلا ةنؤ ّقثولام نايعتم ةقيقحلا لع ماو قالطلاو ةانعا
 اة وا طنلاب دفع ذلااعقرلازب تال فا موتنجدلف قل اذالونلاكاوونتاط 13:
 هللا وغانا نطعل اعز جل ذا لا كلو ينقلط فالخي عم مزلكلأ نوكي خو اهلا يل داع لو الأ نيا اوهلت
 لصالاو قالطلا يام ةدهلاىلع 1 ىلع لذا ازكو ةالاطلا ب اطان هضم ذود
 يصف اهللوا وان 2 ناجل اعلمك نا لا وعم 0 نخام فالكلاببم هامالو ةفيقحلا مالكلا خ

 ديفم مالوفلطاملو نالصاحلاو طورتلاؤعم ةلاوحالا ذا هال طرشي قتحلا نبع كواؤس مالا
 كيلا نودب وعم لذا سبام لا اف افلا ا يف جاينجا لاححلاب ديشتللا لا جاتحتريخ ف الغلا بطل

 أه تلحابمتجالص تنيقتو لاقل كليم تاكذاواولاذأ عيبا نكد مزه طباضلا هاند 7
 تناو قلااط تاا إو ذاممنماكأ را تح تناك ناو هزهاملا دش ن < حور تناوانلا لادا ٍ

 #1110 ىلاهب لمعاو مهار دا نهد مدا نرل ناو يللا نيعملاف
 هلت توك ىلا سلف . «هلمجلا فل ىات ةراتو
 ىقنفي هيف كيرفتلا اف يضل فالصافوطحملا كراش
 لفن ام داق كل انو قل اظ خالل اي دنه لوفك

 ةامفاراتفادل :اهبضتاهلبق قتل ةلمجلا ةفوطعملا ةزمجلا كراشنالف هما نطمل .ةأت ىاولا نامي
 ة)حاو بعد قاف نا اطدع»و الث قااط د: هلئاقلا لومك و لا ةاىجلاربخ ة ةكراشللا لا ةيناثلا

 مصفانتءاكول ام فدا خا هرامتفا مدعو ةيناثلا ةإمجلا م امل ان الث ت.طلاوهو ىل ا ةةكراشملاهدعا

 قفوإم انهو كلذ ىلا اًهُاَمَفاَو ىذالا ةيانلا اكليل ةالخ اظاافدعدو مارق عمقا 35
 لحم ل يذاىلع ةمان ةزيجتفطعا ذا لاوهو سرج نع قنام عضلي يل ازجا مالكوهو عييخو رانملا لام
 دين الوأول اذ لول زع بضل ا حوجر اة و أولا نودب ذا توثبلا درجت '<راذبلا يو نازل انا

 اككراشن ةبناثلا اف رحال ل 1لا ناكذناو هاند اكةدحاو ةينانلا تتلطاثل و لوصخلا داس مم قوس
 كلخدناونم فراضركر شيل نعني نال حق دبعو قاط ِتافدارلا تلخد ناوخمد ارجو | ىبح نأ امودوم 4 5

 2 رطل او طرمتملا ومسجل نطغلا 42 قاطؤ سارتر ابا ناذ قاط د كلن ىطو قلاطتاذ ألا

 قوت م كديحو هلوقب ىنتكبال ذا يربعو فداخج كتيضو ل اضي نا وكأ ارجاع اذوطعم ناك
 0 ةصفان /ةزجو اول اب تفطعناو ءازجإ لع فطخلا هيف جرت ةّيمسالا ؛ءازجلا ةزح ةفاوم رح
 ثا هلوف ىف نكما ام ل ة4لا ميلا ُبستنا ام نيع ىلا بستناو تاةرفملا فطعزع ناك اولا »ب تماهملا انماهت
 ا نمامملوق ىلع نوكفاومل وقوه مهام ب نابت نا اهطو قل اطتءاف دال ا تلخد
 انوع بصني هلك ماطلا ناك او يجاصنتابتعارع آب يرعو ديز .اكسؤنلا ودي لولا نيل بانتنالا

 كام افلا ان بجيإف فلا 000 ىقلطل ونت اذا انك

 اعتماد كرم قادنعئذ بجي ثيح فلا كلو ىنفلط جول كل اقاذا ةلاجلا فطما اولا كلنكىنسب .

 أ



 ا ما

 لي

 ريغابنل فطعلل افراصْماصتإ ةضو اعملاو نطمل واول نتا لل ال الاب ةدح ملا تطهإ و
 ير نحم جدو نيإملا نيب عاطقنالا اهمترع فانيتسالا انا نيرزخلا 3و قالطل اف ةمزال

 3 ةضواعملا مورا وه رد كإ و هؤزمجا فال ىعمالب لاملا مانتلاودعو ةمذلا ةارب لص لا ناب

 لاكمالاو ظوشللاذ ناكف .٠ لادحل اًمسهيولاهنك
 ىيعملا ناكحف لمه دنع لاكملا فاأ كإ و ىتلط ايف كم اولا نام
 كلذ لكس ةضو انعلاممههو ءاطغن لاب فطمل ادناظا ةةضو امملاو طورشلا ىلع

 بيتىتلا هل هلا نكترت كا. بيقعتنل عملوا ءانلإو
 ة2نوك خبانبإل ةؤهمالب بنئرعلل اهنوكو ةلاهم الب بيتل اوه و بيِقملاو لصومل افلا نا
 م لزنا هللا نارتو !' ىلاعن هلومك اًتقعتم ري ازجا ل3 ناككدا ليوط نامز ى هما, لص ةبتزلاو
 0 0 م 1 ضخ ضرما مصنف ام ءامّكلأ
 دراما مالكه دهب نوكرملا نوكد يفي ده و ناج نايضخ لاما يلا ضن مضت م ماقللاالم ف

 باوبإ اولخداىلالعت هلوفكن املا لالا نومضم بيقعا.جومضم نا ىلا دصف نبه نم ايش اهيلع
 ليصفت فطعانهزمو عكذ بيقع نوكيا هم ذو ئذلا حدم نافذ نيربكتملا ىونم سيف ماهج

 مثول اناببانساباه :افامانككها هب زمركو ىلاهت هاؤه د لافف هنن حون ىدان و ىلاعت هوقو مجمل
 فانادضتلا ةمالما صينخاناج يش ىاذكل اجلا دس [يطقتلا عضوم نال نولشاذ

 فقااطملاهطرغف هلاقنا خاطف ىزذ ىذتلخد ناف
 : هشاتلابانهى ف لابقشو هيناو ىضازتل اء نوكتال نا

 انه وب اطملا طول اذ قل اط تناف دانلا يذف نادل ايذ تلخ د نأ هتجونل ل ةاذا فس
 هيناشملا تلاه دواىتحادضلا لىل رموه ا نحازن الب لو لا بيفع ةيناتلا للحل نارهالكلا
 اًحِضيا قاطن ل ثيح ىلو ل'لبق ةيناشلا كلخ دول اكقاطمتال جاب ىل و الادب

 لمن نأ انه دبَّسأ اكنم تعفن 2 لاما داكحاب ال الخرت و

 ه2 لحمحدك لولا لعرماف "لبق دقف قاعموعلانف
 اعشالليصتف تانلاب لاما ىلع ةبترم ماكح الا نال اًنابمجإإ#لا ماكحا جلخ د دذ ءافلا ناد
 ء انلابإهي نا لوقو سرت انإقن امنع ادع لواكلا ماداقم ةزحلا نا هيفانيال و بنتزنلا دوجول
 لوقو ّحوبفوا قنعم رحلا ل اضف انك كبعل انه كنم تعب رخال لجن لاق نائب لوهملا
 ل | باجي يع بن شيال فانعنالا نال لول ع لمح اأو حوبفوا قنعمو.ف تليق لاق زباكر ىلا قتيل عبسلا
 بدقوأو هِإِق مرملا تونلل باجيالا امر نوكي نا لتحجرتل نتعب م هافل ا ناكم واول اب ىاولو لوبقلا تون دا
 اذ هزمو همطقا ل اقول ام نالخزمضزيكي الوها ذاف هعطقف همطقاذ لاتف مالافف بولا انهوندفكإ طاب
 .مرصدِض :انلا ال هقئاعف يرتشيف اكولم ةدجينا لا «دلاو دلو يزن مالشلاو ةالّضلا هيلع لف لبشلا
 انعام تال رخل عضو ةقنمل|لصتحي كاملاب و كامل وصح ءازتشمال اف نامل اال ةيلواسعملاب ىخأتلا
 يملا ينم ةقفنزل وك اغلا ىلا قام ارفاضا مص مالا ءارمشلا كح نوكالف هتل ازا

 لحام لاول ين اف لع نسم دي يناالعانك
 اقعد إِلعل اذ لاحلذ امقتعملاذناك>تناف

 * ملام لد

 ظ 0
| 

 تح دمج 117 اس سس اج سس

 . محب علا

 0 محور وع و حجم وج و يسع جس م وسو ل



 7 0ك

 لا الع ءانل اخ دال نا )صال ثا لواعملا )سه ةتتئادودن قضم ا للعيانلا لح "لق عي

  رصتف مكمل :[تبادهب ةيقاب تاكا ذا كإ ذ ناج هنكأ 0 وه اكتالواملانعاهرخأت 0
 ثوهل الات تفرْشبا جرفلا تاما ترم دو قتلا كاوتكهجو نم ابعضومو ةررعتسم نوكتف جا تمل ا ىم

 هل مناخها راق ناب ققخل ابجاص هضرتحاو اول اقانكراغسالا هانشابجب 0
 8 عف جيانا جند تف خا كينبلورمتلا ترد ف مفاو سمْلا تءلط دقن ضن ال لاقي ما ماود

 لاعلان اب دال ا لوصف ىهنع باجاو اهل اود لام لوح او جوزحلاو بوزعلاو مولطلا ناب نالو لخد

 امو تنولا دالسفل قاض نعينملاااشمرملا تعلطدقفإِضن لاقنم دزمد 2 لح ماودانهل كلا

 00 تقولأ داسش مأ داموبلا ديدربوأ ىولوممو .دالفوضتناو تفولال دقق ديني نأ

 هافلا ]فاما ىَضَع ا ع الا داملاوهو هماود لع دب ظفلب هيثا
 امو اعوافلا وأم برقي ٠ دوصخم نإ ظ دف ادسب امرابخمللا نما دوصخمو ةساغاةأع

 000 ا هيلع بري نا لادم نال هداعم ريرب نأ لب الف

 ذا ةربعا ديس لافاذا ام ةماللا هاما لع دافلا لوخدإ لفت هرخأ لالي ناذ هلوثو ىهسا

 مبا املا اجرح تافنوكبنازوجيال مدل زح كنال نسما ةال ل اهلي ديما م

 ىدعم نونبلا ةاانلا هيما ةاماووطال موف نار د تن با ا يسمع ارعالا 1 راضملال نادل

 لوقتلب كتم ا اال ع

 000 و 1 نا اوقتو كمرلا

 نال لعام دزالفف 0 هش هيلا زاوم ل لل دمو تسل نم ديس: اهوارم تافاضيا هانعمب

 انح د هااولرطب هان عب ةيمد لا !منتوإ لبضتسملاو مب ىضاملاز مخ ملاذاف
 جاوتنفا يا ورم عم

 اعرض هد نيشرر رهردش ممردولع هل

 اكتستورانملا حاط لاذ واندت عوده ملكا لوقملاو لوقلا نيب ةضرتعم ةلممداَرا منه لو
 وهو هفاضحلارا عار نعت هحرغ ثلاق م داقرد م خواول وعم ءافل بع

 اةمهلاّتهاناو نيعتجاووتلا ةلاكزخأ ع لوارهدتلا انه لافي الف بجباولا + بتزتال دابنترتلا
 كافو مردو هد ردا تاكو انام صفخا انه انهو زازخ دانه ل اقدام احا يراك ولا نا كو

 6 ةالتبه مجيء موللا بيئاونل| وعم د ال رحاورمهر ه هم نلاي ىلا هللا همحد ىف اذللا
 ا سا هم هيرع ناد بري ءاوةكر مهر دوهق يأ الوشم دوال قا

 ن ال تحال ىلاعت لاس دوق اننا ناب وم نموت دحم منو حملا فل هبصنوا و
 يناثلا نك هيلع فوطمملا ريغ فوطعملاو ناكم ال أ تمسح هر ابتعانم نب الف فطعلا هآنلا
 ظ ١' نار لف سنو! يتقن رداقافسمل ةآفل اييتسا و يلاقي همزليف للابن
 رلصاكو ىهننا هتقيفح لع قف (ًمعرم بيتل عم نوكف بجاول ا ىلا ل بوجول الا
 قرصموهو بيت لا نما.يقحيزع شو 5 خب ىوكت ملاوهو ىاولاؤ سب ناويعاتا أذل ١ نا يا
 لهاشدقف !ّوالاب نيهجهولا اند هحاربش نم طلخ نمث بجاولا سيف د ىلا ل بوجول ا يللا '

 فن اكسس ةنكس ديصبأ# ١ :٠ ثطعي ثيحم قازاللو
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 م. نججلاب مك ف لصولا: .. . ممل قائاهيدا نك ٠ دي
 بو لا ىيغربرل .عقيملف لخدإم اوي نمل حرت نأ ه
 1 كمال قلاط دسهاي قل اطف م

 صح اًقح ىاإلاو قاعم لقال هش هش ناو
 اهله ضديف عملنا" ام نكوونللانانلاو
 ظ ل لزتوقلكسنت الا لع نك

 هنا ءانعف ملكتلاو نازل انتاورهاطم ككل يحائتاما كتماو ماكل 5 خانت يهرامالاهنسف خاتما ثنا:
 211ه دبع ةجنو نودهدجو نم اًيباثناكم حو كمن ناكر ذا جاوا ل اب لوق"ول اط تنا اولا ةل فم
 تلخد نا أل مث نمو انو أطتناابلاقاذاوقج ل اطقالاءم نطعال الاشح رثكتلا ةلصولا عم مهلا

 ةطلنح يتلا نال قل اط تنال اق مث تكسو يل اط تنالاق دداكطرغتلاب هقلت مدعل لاهل هدنعلذالا عقيدارلا
 لصنْسٌرنلرل ضنا مرا نجالم مالكلا 131 فقوتي لو ]حل مب اماخلو دولا ربغ هنع عقب ملذاضيا لكلا
 كانلاوغلبو لؤالاب هل اهنا هدمل لاحلا ةءياشلا عمو لالا قاعتي لاف طوتملا مدق ذل اّاوردضن فن اسم ناك
 ىم زو وذم دق اوساقلطم يملا قات داع مقو طرخلادجووايبوزتو هئالؤلا قات ةدئاف مدل
 دقو ارحاوو الو ثالثا مقو أمل ىخرم تناكناذ طرشلا دوحو لْيع ننرئلا لع 1 ا لني ندتحم وا ادم

 أمم مق وو لقال واه همرق نآو ةئل انا قلعتنتد ٍناتهطلانؤقنت طرعنل اوخجأ نا ل حدملا دل ةلوهدملاربغب
 ذل علل رخارتزم مزلي هلو ل بجسومبدل قنأتسا مث تكس ئ رابعا نال طخش مكحلا ةمئجالا نابالوف جرد لهب

 تندوف ؛ن م زةفوطعم امم ركتل نم غفل درجت ثالثا عوفوب مْزختانلو لكلاب نجازنلارابتعا تااشنلا .
 بيققلاى هل ازا الف اًعامجا افلا ممل ةراعتسم تناكاثلو اه دج ةريانع نام ىلخريخ نم قل اطث يل اط مقا
 ظناخ تايل مثهنيم. ضكيفءاج يربو فانيتس لاو ةدححعلا راكع ا هيفوسل و

 هيوربنملاتضو ىاولاك 2. هن ناهماق
 هتقيقح ىلع الا يجوقف . ناو لع تساازاور

 ام لاضالل كاذوافأ الانعاذحا يْقِضع م ارز مت اّدأ اناجيواو اسم نات من اوس
 كاذو يونملا لاصتال | تيثيف ديقملا طلخا د قاطملاو نيقم فطُمل و فطملاقاطلو اولاف تطمل اوم ف

 هني ناكلف |.هنم ايخ اهربغ ىادو نيميىلع تاحنم مالشلاو ة وال ادلع هلوفوهو يملا ثيديحلا ف جاك
 هيلع هلوف نم يوراموهو يرخالا هياوزلاو زياورلا هذه نيب ايفو ىاولا مم لع تاعربخوم يزلاب تألم
 كلف ماللاو ةالضلا هيلع هلوقوهورمالا نوكيي هدي نعرتكيل فنيخوه يذلاب تايلف مالشلاو ةولُملا

 سيؤكتلا نيب عيل نئمز | هد :ةياورواق افلا ثحل رعب نوكيا ةرازكلا بوجو د هيشقح عايداج ٠
 ةداراةؤاطلباركؤو ةحابدلا الا لعج نيز ام باكا مزلوت تلاعر ىف اضل لاق املا ذولع ليي مولو ثعحلاو

 كف ف 1 ان كف دبحاو نجي باكرا ميلا نسبه ذ ايفو م سنعزب ا جريغ موتملاب ريكتلا لج ث الدتملا
 تكسي ىا قباسنمضرعمو 2 تيشمرعب نوك ال لو 1

 اكِي'ذ لق هنمنوكلل كنانه وب ّقدنع

 انه هيفنوا:ابنالرضرتربغزم هنع توكسملا كح 8. هاج يا اهلبق امض )عال ى اه دعب ب ايام تانئالل ةلك

 وك ذهاب يزعل وكام انه ورمل ويذ ىءاجوخ لالا لس راَص منن اذافدل ةلكأممل مامن ملاذا

4 

 سقي“

 23 اهنا
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 ٠١ لضم ةاوع معجب ع داو داكاك مدابضحلا علب طغخو لطاب لأ داك 3 9:انلاؤس
 7 اهالئناف باضالا ل ىنعمّنابيبللا فم غو طاضلانم لوا قوام امكرانا ىلاشلا تاو هل اطباو لالا نع
 ١ اًمماو نوهركم العلا ككساكلو نملانمعا او اقو ىلاَش هاوق وع لاطبالا اّما بارض لم ناك ةلج
 نتضمرلفان هلاثمو جو انهرعألا لزتنلاة عن امنا عز ذا كلام نبا مهوو رنجأ ىلا طع نم ل اننا
 0 هفطاعوف 00 دغطاط لد ارتما ف رحرش ىاتدلا وبحلا نوزيولال يض هدر ماكو

 هيلع مكلف هنع توكل اهافاملجبكيطو مع ذي ماقاورعزب لي ذ برام كبار مدت
 . ماقاموغاقدجب ا ةضرحجم داحإع اهل امرت يف ىزوافن ابمدتق ناو اه دبا ل كحلا تاتو ني
 | نيجيوركجا ورعزب ديز ىراجامزاذانارهاضلادبع جمر زك ىقاو ويعطي ذ
 ظ ورح و ءاجللب نبذ ىراجام قاشلاو وريم اخ:آجام ريدا تونا ل5

 هد ناباب ىلساف نيتخاله كاجاوب كتتزطوتيناذ
 لزب سيلفلوالاطبا_.- كابرساووانالث ناطن
 )"00 يا فعالت اجلا ككلذ  تاتعوذل خرم نكدااذ

 ١ ٠ كرارشلا نال الف قاطن نتن .ةدحاو كتقلط هنلوخ دلل اها ءاف كرادملاو ضاعالا لب وكرت عرفت
 اعل نين اّصقوم ناصف كاز ليتحتربخ م ءاشن ىلا .نكمدلو ٌبدكلاو ةدّضا ازتك مل راجح ل نوكيا
 ١ لم ال ةحاورسا ٍكتفلط تك اقول ام ى الذ ثالفلااعيتف هل اطبا كامبالف تصدال هعوجرو والا نع
 | ١ نك ملا نك بارض ال نمابلولدم نح جْرَع ل! .ةلككرابخالاو كم كداننلا نال نيت ناطت ثيح نيينثا
 لبق كب ضايؤيزم نطحلا ضحم القل ةرونملا يلب نا رايخسملا ل ملنو مش ل تآشنالا ةهعسو ف لاطمدل
 انهوآجلا مدل خانلا اخو هل اطبا ناكل م1 ل3 ل اب ةدحاو تضو اه يهل كلذ لاخول ةا] ةلوخدملاب دانأد

 حأ طرشم نأ تف طرشلاب دإفالا كامو ل طبل اكزعالو ل قا داقم طوغملاب الا داهاو ل301 ل اطبإ
 اذ اذ نين قا اط تناؤرانل | كخد نا قالاو ةدحاو ىف اط تاذراثلا كخ دنا ايكدحا نانفلق عبتجب

 جالا ةطساوب نك هنيدعب ىوكذللا طرغملاب ناتي ىاشلا ناو اولا فالضم ثالثلاريقو طرششلادجو
 ميضولا ذاك ذقن الق لالا جوفو :ساون حلل قمالاف بيل الع طرا دوو دنج جول نوكيقح
 تلا ناب موضع كستو لوألا لاطنا ىلع فوقوم طرسملا كاذب ها اضنا نا لش 1 اناب جولتملا ىف هبقشنو
 نم وزلانيمع احا ع نفت طعن اق عاوعجانؤو ىيكملا ةما نشات نمد لو عيتستوهو ةَلا بس
 تّوالا ل اطبا رصقو هلهاجي امو عوتتر المتحيام نب اوقرددملو طرشلارستقت نح الطف لماع ردن نيغ
  ٌقاب دع بجاو ىونا قييغللاو طرشللا شال ةرحاول هيلع نوطعلا ل اطبادصق ما طرغملاب قيلعتلا لم مزمل
 | ليعماو متطساوب ىاشلا قاعي ملف لولا طبادصف نال ةقيفح طرغلاو دسشل طونملار دتفف ةل نام ا دارملا
 ١ كت ادطب الا كابال قكتملا نإزج ركام ناوي تانخيو يف لّمأتف واوا فالحب شالشل تف لاعبا
 فئرع ايح اد طب لا هيف كإم هن ان راح لا 3 فات ب هلكت رصف ناو

 ا مكسب نيذبذان انمثرد لب مشرد قلع هل هر

 هب دأب عولب ةلكب كراش |: داخل 5 ل ناكر د همزاي ناهرد مهر داع هل لاقاذاو#هي

 وفل هظن ادت تحيل اننالا فالخع نوُبسلب نوتسؤيسوعالصا هل اطبإ + اكرم ءدازغاوتا

 ا ا ني يب يبيت |||! ب يي نس بيبي --اه14 4 4ُيس كش اسلص لال ديينيشس



 دلئملائاو طقفاب دعناه مهزلب رانا ةلزنا دارا نسا انا 2 شارجر ميجمنبا ل اق داثنملا لع رارث الاف ن سان لطنو

 ٌناكدوس نيا املالضفا.مزلب مف امم ن اكن اف امل تنم نوكيا نفاخلاو امم ل املارشج نوكيانا اه دحا نيمو لع

 ىلع نالفل لاق اذا طوبا حف ةفشلاذبوا تانلا غلضتل ا ناكاوسو اهإٍض اهو اضف حلاوه لب دام
 صم. دوس ل اقىادوسلبالرصس مد منع لاق ولو فلاب ثا مسجلا ةول نكو ضلال إ#هه يامر ل ل هدد ثلا معمل ةوسلاقىادوسمبدرضس ماد قمع ل اقولو فلا. زئ مسجلا ول كو كالا له ءامسخ 4 مرد

 همزاراني دب هر 41 اقواف نال املا هيلعق الم ناكذاو امدضفا هيل نجل كل ةب درو ندر للة دمج لاقوا ْ

 نا نايل لقول نايبلا:باغيفف دورصحلا غاتماو نايك هراريسش ركل ةطنحتإل لع هل لاق لو دانيدو هدد

 نيإ انما هلوت تلا غذا اذا اهلا نمضو يِشان د نعال طق ىزاند نئعؤب ظ

 تلاناخإلارمهواةلازا. كارد د وهف نكأ طفلو
 ةطعان تن اكرم فم نيب انا .ىفنن اًمدعب نوكلماو

 رعرككو ين :اجام وذم ىباكلا ملكك نم يشانلا ممل عفر نوققمملا تف دارس الا نكيلكا
 نوددل.آجابز نون نمل لاقي مل جاتفللاةوامهنب ةسالمو ٍةطلانجيعأباشياهرمس ئيمدع فاخلا هاذا
 نيوز» ميس د زدلا نك ىانلل ككل ذب اةرتشا لبو يرف تؤالا ىاخلا قيام و كوس اللابعضو ة|مجلإبو ورجع

 )الع هرم ضطعا اناكاذا تا لاو يتلادهب د امسح امال ناكرتشم امل ل نكمل اعتساصخحا نكن اهدخا
 يبات نككنارانملا بحاص لوقف درضملا لع درفملا ضطما داكار. .فالخح يت لادصب نال نك نا خ ناقض و

 تابئانكم اطر ةسالابجوم ااه خذو هيلا انرشا امدرفم لع درفم ام فطعا ذا ام سنخم ةَضاخْوتلادس
 نكو طاخل ا كراهت ةءاكانلا ايو لَو لن خيش اّباف لب فالي هليلدب ثبائوبه ل33 قن اًماف هدام
 فطعافهلوف و امه لشفلاو اقرب ملاذإو ةففخلاؤ عميل ةهم ارلا مسالا ةصاّنلا ةددغللا
 مت ةايمحراححلا ةانتانعام ىطعاف ثطعلا تاكشيحيا

 قرشا (ظن مالك امرتعلب قفا |منيكتطعل ارملوأم
 الكل ا نوكي نأ اتكدحا نيقدرطي كاذو هعمباذ ائيلاَّوسو نم هماطتنا مالكلا قام انم دارماو
 نياق[ حجريغ تابنالا لم ّن وك نا: جاشلاو فعل |نتمتبل |سصفنم بن ضعبب هضعب ٌءاصتم
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 فمي اماذا فوملاكداذو ...٠ فداتسما:ف نكمل ثحو
 0[ د داصرقو همر تاذ حاكت
 ف ىبجي الف نيفلاينك 5 ... نيجا حاكم ل أقف

 لم مح هيف نكلناو .لبطيي مضوبف حاككا كاذ '

 ٍكلذو فلاب منذيذنمزحآ هّنمأ تركك ذلا ىلوللا لوكان نسم مالاكلا ناك ق انتا مالكلا نكي مل شبح: بعد
 المنوال مص نم جاكت حض للان مالك انهن اذ نتزلاب ننيجا نك حان ازيجا اا حاكت سب خمول دع
 ضار كلا اجا ق1 قالت لا مدل هنا ملع فوطعمربغ فن اتسم مالكت هالتبالا ديف نك ةلكتناكو

 ددق و درادسلانوُليل نيفلاب نيبجا نكل ناب نيجا دل لاقول (ًقستم نوكاناو نينلاوانبل اب .ئاشل :ضمالف
 مجان مدلكلا فيولا نام مدنعر رت مل قف اوملاوهو ن اخى نماق عماجفم كذب عيص [طسلف جاك اْصا ذالوملا

 4 و(

05 

 هي

 ”.” دفان مالكأا نوكيا نسال حصن اسم ٌلحاو تاذا دف هلَوام واكل رخ نق اني دوامه جلا
 هب

 ءلداومعلد



 ماكل اري ناف نديقباديقنم هتان اديغإإ يل هلصا نك هعف ري ديل اكازب كاد يبت ديزقوفرديفي دينيا جاسم دلال
 صولا ل اطاو ديقم حاكنوهانق نيفلاب مقعد وح ْئش نسم طباذاف فلاب حا انو ذوهف فواد قمنا

 نكلنلاب حا متلازيجلا] ىلوملا ل اقاذا هذ ةاسالامدج ل اةنمزع د هو جيواشلاف ذك صال لاطارم
 تن علان ال لازم وشاي بعتلمااؤ ام نهيان. نجا
 3 ةقشضحلا جالا مآل تاكو نا وسن مارا ممالو ديفب هل تاتا انك هزيجا ك1 ا جاكتلل
 ٌرقوؤر وذل + :اكلاىأ نهتعلا تناككذا ماو انحاك زيجاإل هقول ةفاضللا زكو جلاش ىلا ةءاشمملا

 ماكتلا ناجل ام حو الف نوفل اب يا نكأ هلوقنموالشم فل ابايحاكتربخ خولي دنع كهوف صد انما
 ةاماقبطعرعو ا ةيادلا اردن ]عاهل زوواكلا اًيوصرب حرصول مديت لا وتلا بصننادمتم حاكتوهو دل ؛
 5 اإازدسمراككأ نوصوأ اماق 2 ةاحزلكدبز؛ َك ةاجامللإقلا لق شم ناكو مالمكااذل وىعم كلان نكي : جمدالصا

 . مانيب ديب كوة انماضيا ماقلل اذه شاول اقام ىلا يزن لا ردا لادجول ابكالاباف مال عربخر سجن صورولو
 ] ناكو مزج مداولات ناكورم هتك هلو ضفالا هنازعورل هكك طف لاكمي لاه يزل

 ديو بذكر ناكلرصو ناو ضاريغل ىزلا لام هاقال نمظتم لوصفم ففانتسم مالك ريما هتك هلق

 طق نكي هداكف ورمل هرقل هَ هبهقدق ناو هلزقلا زرصت غنم ناكر ماو عماع ناجم لحي هك ضيادإز هلا

 ابق وكي نانا لفالا لفل زم هللوعو كإلل من ا ةعبدو مهدد فلا ىلع هل هلْوف ةناجم ئ
 اناا نال لولا هلرفلع انا ناك ةفنبقح ص الزم هسفن ع كاملا قت لع لول هاف اغلا نعم اكل انوصرقمل !نارقال
 ًنانم طوابع ناكناو 0 عدبلا عششملافل ىلبانعت هئلامّويفز لوف ةوه ام متصي الذ كا اهريغ نم

 دإقالامزكت هيفرجاملا ناو دل 2 طولا بجاص بها ذو شوغلا زج طق ل ناكأم هلو ةناجلايكراذ 4 55
 هاوفرصف ورمل, طق ىل كأم ا ا مايرد حرك 7 ىمحلا/

 0 ىعا همالكرسرهاظل اوهاكريشت ا

 علاج كامن دامإم هاف هيلعةيال دانانجلاما بمد انزع واتا هجر و يبنتلا نب كعوه اماخارتما
 حوش نم طلخنف نانلا ىلا ل31 هلرقملا نم كاملا [سوخت هيف ّنَنَلَو هتفيقح عقلا نوكب
 اتدقف بلاي اة عرلا ةاذبب

 ا ءاذوااذ_دوقف نيديشلايح اذ 50

 متم درف نذلا هلوفب امتهان لنم نيك2
 رم :ًامومم اه دحال مك ف : تدافا نيوؤم اناكايافنر مال ادخال عوضوُموا لك او ب

 ا د اجلا 3 كشري وا”مدحا نوعضم تون تدافانيدم!ناكراو عادا ماةدبناةرغاودجب طلو
 ا( امانا يقفز عيربخا اما ىرحعو ليز ؛اج هلوقير بخل ند ماكل سك ثنو هل وضولل هانم
 ١, اهيهاناو نول فاسو أ اشفالا خةحابلاو رقما ل كاذكو كشل كاذ مص هنيعب 3
 ١١ نوقفحملا هيلع ام انهُرارقلا ةل ال دو مالكل رع بسحب عانتمإو عمان اوجد رمال
 " !واانه ناكْزح ةهوا العاق ذ نيديسلا اذ نا نيئبشلا بحال وا نوت ىلع جف رقش

 أ ”> امك دعاوي ديمي جقازااملنم همم مل ادلب
 م ريدم جسم همم اذ نوكّراو ١

 لجانهنمنألا كذنم لقت كيبل جوان

 رعثا
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 و ما ل 0 4 تي ازككعنا م
 - 6 تائاونحتل ةالءاشنازحانهوا انه هلوق نوعضموه اكرحاكدحا يدبسا هاوفوهو مالكلاذه داوي عت تاسع ا:ز وح نادجوزم .. راهظا انكرانذا هجّوزب 1

 6. كت اضقلا رطب مالككأ انهزبق ةنبا ترم لمجيننابجف ينك اككاوخ ناكولذ ظفلل اله ىضب:ولل
 2. توكيد ابههضو اصاب رابخنلالا تحن كف فاو ةقيقح ار ابخل اةرعو ارش اذن ن وك عم اذهو ىوقألا اؤلوم
 ةح نايلي ظنا بجواف دل نتعبال حاكدح.ا لاهو دعو نيب ععول اذاو تغباس رحت ابخا
 اولا نوكيا ىف اولاوهاملار ابطا ياّنايب نوكيا انه)ةحلذ اينما واسم اكمال ضان زم

 تتيملاو ما عصالف دن َحلا ةحالص طرشنح جو زعااذناناينلاٍلسجلَواهرصفرم ىيغنبعبا .
 الدم ااشنالاف مجالا نابل زءربجف هجحوزماابظف لمجو رككم وم ةابلاو ينيب رككمزم عاشوا
 رح هت ناكول اكنيبهبشلابالاع عونلا ى كذرايتعل نوحي لاذ نايا لعرب شيحدوممحلاب اول كرابخالا ٠
 الهاف ةمنعملا :قالطلا نيب و جوأرلا ضم مث ةمالا تضنعا مث نين ىل اطاوكدخإ ل فن ايلخ دق هاو ٠

 م دا ةمرتحلا قخ اف انادهظاربنعاف ثزن قح اراض جورلا ىصيو ةظيلخ ةموح مونت
 1 هضم هَ قاََه اهقحندإ ةمهسلا ناكك ثرلا قح داش ناو هةمهتلا

 ,. 4 نقلا كيا رك رئاظن كاذاو اهفح ل انطبادي رئي ادهش نادملاب
 هل ارجل عيملاوو . ىلاووكا سلخ دتنا صو
 راين اوزدماذاألا 2 ناهيالا ل جدل الاذك

 ن انخسا عج شالفاوا . . . ن ادشا نايخدبامو

 عبو رفا نك ف نوهشملاوه اى ىلع اًدامتسعبا نامل جاملاّعتب انهم
 عر املا ثنا ابنا اك ةر انكلا خرا ان لنعو
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 هربغو نوجا ثيحب هل احلا تمم بلاضل |صاصتخا لع )بلص لاملانخاولتقزم نارأق هت شارعد

 7 ُه 2 ال ضعبلاو هاوسال ةلشنال اريحإوف

 | 7 | كاما شر اعلا لاق سو فب. هكون اك 3 تاارعل ا ةؤس
 ا جزا فرو يثملاواهرحا جلو اذ ايشاملا ةهدحاب وكلف يارجل وسم هلا ذنا ما
 يي ودحلو:نانتالا 000 قزدلانكك ةحابالا ةوشمدلو يزعلا و مجماوتمأا
 ١ ااذو لها لي لاقاذا ممالاضر اعبزاوجلا تنسو هفاصخلا ناك نا تو و بتكلا

 7 لايح 4 تاكتراف مر 0 اتق بع

 اودهلّقو اولتللا ء امةحأب اذكساع اتم انهو ةيلصالا ةحابالا < نو ةدافكلا

 ' نيكل ةكك 8 مس اتا: طم ةاكا ل لوجو لع 0 1ةراشا

 ا كاان ثبائوهو انما ناكل ابيكلا ةقم د4 بوما م لوثوهوريرهتلا ثان
 ٍِِب :: ماوعطتب !عافطعإو بل صبو انكذلا ىمالوشو 0 1

 ابطا اؤناكرسف لا ظنفناذا - - اوبلصب ليهاتسحم ”لكوأف
 1 وعنكي نأ لجراو ماديا عطش لجل كالا مذخا# عم

 وهرب للبصالا ذوافرط اووخ اماذا وفني إب لام

 00 0 الاربحلو رهامالل يا ريب ابدوغي كلامو ْ
 0 نوعسو /هلوسرو هَل توري ينل ادا ب مكه دل ١ رناكس لق نام
 دك زل لوصت متائانجلا .دافم لع مجالا بيث ر بنوم ردالا اونا صلوا اولقل نا اماَق

 اونلاناؤإ عرس ديلا ىريضلا دو يدا العر مزز مل تلو مالاهرب يك دو دح
 ' ع هذهو نام زخا عم اقوا لقوا لاه ذمخاو ا نيدوخع5 داع هاون اب ةامولاعم ٌريرامحاو ةيراجلا
 . عاود 2ك راي مالا ئمم يقلل ةطكدوكاد ينل .ةواشتم زجاركذلاو يالا ةفص#
 فخار امي د ناروكيزنا من اب مافرلع للاعر كلام لون اومل [كتايلانجلا هبه عاوناز ناك حول يأ ةاناقم هواهم

 1 1م اف أنام دس ذل جعل دووملا الخ كاذو بانعاش و ةيانجلا ظلغ ريع عاودلا

 يوما ةاميتلا وف اذا ةرسمجلاناوهو فورعم] ضاع س١ الهورزحأ ىلا برضزم ل اهنا ةاياهوا نك

 ري! املازخاو بلص اوازتنلا ىازح لاملاذخ ذخاو ]فلا و لنفلا آليت با اتش عجوسعلاىل

 تنل اههنعهللاوضر ساتح ناز يود ماع مثادل سبحلاعاتل اهؤازج تيوظلاو لت ردم واع
 . ينط ءاطصا مولع عفن مالسملا م يسوم يشل داو ٍلَصو هيلع
 ْ لتفي مدل املاذخازعو لتقل املا ذخأب لو لف محد بلصلاملا زخاو مذا مهسف لب ماهي

 فاخاز موزع ماو 2و كربلا 3 هنم ناك السلا ع فالخرمواجدو لب تعطق

 ١ عنالاةؤه دحام ع ووزيرطا ١اوعطف ةعامجإك نقتل ىلعل ا ؛ل اذن لتضنملو ل املا ذخإب ماو يطل
 تاقزاف نم ددصأم هازج لع ىرح هعامجلا) زهدرف زك ناو سلو عونلا كإ نإ لساقملا داخل مة رج

 دودبرب هانعم تلق مالسب الايب ريح ىلع < قرط ناو لح نين دا بجد زحأتسملا ىلع نيرطل اويطق

 روضو هيلع يطل اعطاةرجفمتذلا ةزيروا يل مذأسالا اراداخ دنم ماسواواولاسا نادع م د ماسالا ماكحا

 ١ جفاروما ةعبرا نيب رايخلا ماممالا هيف تنغاطب هيغل مف نوجيال ثبح بلشلا اب يل احلا هزه ص اصتخا يع
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 ىزر, _ لص ناملاىطق ابا ثحتمد احلا لمحة أنجلا هذه نال طقف ِبلَصلاو طقفزتنلاو باضلا مث لل

 "اوال اشارت هردعو نيببسل ا كح همزا ف لتقل اببسو عطقلاببس دٍجو را ثيحرتب وقل او باصيوا
 لاضب هل وهذ الهوا ىحاذ .٠ :لمجو هيي إن نأو
 اهتدقام قتل ل سحمامو ٠ اممم درغاوافاعبيإ

 نيئبشلا لوا نإ اهدزح ةوغمب تالف هلق ]طدانهو ارحان هالش هيك ادو هديسل دق ناؤإ#ا
 هاد اود ىلع قدصي يا مالا اول او صنمالا ىلع. ق دص بجي لاو نييضللالعامملكنم نا
 قملا باييا نال تجهيفو جيواتلا 4 لاق ديلاوه ىلا نيملادجارلا هلا سلا[ رسل
 تافو,ملابالتاوزللاب قلت ماكحلاذا ماعلا دوبهفملا يسال نجلا دحا ما هيلع دص العموش عا

 ةّينلاب نيعتي هنا طوشسإملا ف و اهدزسع قتجي ل ةصاخريلا ىؤنول ا مالككاذهرهاظ
 اتعب نا مالكك ١ سسفنب 2 انكما نكت كاذك هدزعو
 هالكلا لةحيرناو م الا نيعللانكيذا
 لمحل اذؤ ناكهاملا نه ىلا. لهنا انهذا ندع ةروصك
 ا ربتَس ناجمة ققح لزاف هم الكاقيخ

 ىل اممزلكلا تالا تكن م نيل ذا نيل نكي نكن يشل ادحدلو انا ىلا هللاكر ةفينح ئاونع وا
 نزف امسح نايا زم ل والحلا لمتلاو نيربقللاىلع بجي اف هل نردبع كلذ لق
 نيملاد رفااوهو نادلارّدعت دعتلألا دزءلاوهو همالكحةقيقح

 تلخلا لولا 2 محلا نامي .١ فاس الإ مز تيا انك
 هقيفحرع فاز الانا نم ئااتلاا (ممصاولم باول هدهاتحجو لوتلا انهالاطبا انا اما
 مرفت ناجل ]طبي ّمعالا دحاول اذ قناملا حوف و ةل اقيسدل ١ نا تسا تي لوتلاال ملل
 يع انهوا هلوف ثال عامجال اب دبل قنعرحاكدحا دنيا دو هديل لاقول ٌمالوأ ةلاكب ديف امئاو انس ىبك لاءديعل
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 دنلوب معا لناس منزم نب مصفر ل ]كنل انهار ارنا داب
 ,' د زاذأ اتكةحاباوعم ..2.سض نا نوكتوارومالو
 مئكينانانهوا كانح ..”لكا اك قلاوشومذ
 ثردحاهايااذا ثنحلاو. <. تنكر نانث لا نماوزف
 ءانالفوا انالخالا 2:٠ مكأ الو طقفم
 امسمدذاكماخملاىدذ . الكذيج تحال نانهيف

 ميج ذاج نال يرحل او ٌدحاب لا ماقم ١ تناكاذا انراو دنع جزخمال يف نيئبشلادحالو ان اودْلر ف
 قابس تناكأذا كإ ذكو ميولتلا غنئارّتبلازنوعمو لالا كل هل دب وهام ليتل يل هعانتماو ةحابالا
 هلؤفف عوبجلا ءاضنن اب لا نوكيال ملا دحاول ا واضتناو نايهاريخغزم ناييشلا دحال أضيا ةفيقحوؤ فدا
 ىناقل لاق انهو رع يفنلا ايس ذ ةركتوهو امم الحا عطنال هانعم اموفكو ا نأ مهم عطت إل ىلا

 ديفل بح ا ا
 وضوموهئلا ةلصول | ىحم نعاروتك وا انآ مهم علطن لو و ان لاو مجاب علت اعموا نع مذ رومملا
 مت 0

 أ ||| ظ

 ا
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 ا



 .. كج مهتامسا مرحلته ددعت شحادة 51 نيم زازا كوكل ل ىاولاب اكول اكطقف حو تحلم ملككا
 قرلابعشياماهدحا مك انهواانه ركام نا موق طع دروأو انهدحاو كتهالا دجو ملو

 كيو لل اةولو كيمجبا هسا يلوم ناكرنل ةمب را ةهوا هذه برقا ل هتلاو لاقىلزنازمريككا عم جلا ةؤئسم نم
 ٠ قرا مدعسايقلا ناب ميولتملا خب اجاو ملراخخلواهوُضإناَ دل وطمف اًعرمجاءنمالةدحأو نالومن اككدحإ
  اجاةوافالخعؤلا عضوم ل مؤونانك ومو متملا للا دز نوني رش لو عمو ةعنبص ةصاخ ىدحا ةلكذادلا
 " لامنالفوا اثالفإل الكا 1 و هلوق و فاضم ىيغركتم دحاب مسني نا الواملاف ةحابالا 4 امش وب مومتلا ديفت
 ١ طنحلا زعوانقتس ال اذا علا عانس مده امولكي نا هل ناكل: لاول هللاف ةحاب لا ماقم يدادورو

 11 1 0 .اب خاوا اكمسهملكاذاثنحيالف ةّحابا
 اهشبو ىانيب دابق رفلاف اند ف طمااواوكواذ

 ًاهنيع تسبلو عملا بجوتف موممل يفت انتل فطمل اواوك ة حاب لاو ىلا قروصإلوا نإ: مب
 لللال-دبناالصضؤملا ى لافاهدحا مالعب ثني ملان هد انه ماكاال ل اقول افيو أبيح. نزلا روهظل
 . هل صاحووفنلا يبن ات حاتجالا نوكيالن ا هنل فدو مينيلا ل ماكو انزل بكربال ضلحا ذا امكيهدح !دارماداع
 2 درطمب سل هناب مولتلا ةهبقشو مدعلا لومشلف لاو لوماللا كملف عملا جت حاّمحالا ناك هنا

 ٠١ اقأذا نا طباَضلاّنار اتخاو عنملا4 عامتجالا رثأنال ماعم عوجئاونل وهف انهو اذه ملكي ال فلحاذا اذ
 3 . اركاب داو فومثلا مدل وبفلاو كاذف مركأ ا دوُمْش ىلع اولا كفي ش

 لقحاشمو نا الاكواب ."هنئناجلالعةراتو
 دش ا ف امتحا ريانا نكنااذ

 نك ملكك ذل اممحا ٌدياغل يعمل. ناك ذا تح عملوا نالا ممل ان ام وا ةلك فأت د ىيسصس

 احل اكنوكيلتم ضهإب بوصنم عراضما اق نكي مو بوصنم عراضمأه دج تو اذا كي ذو ل اجاب نطعا
 توثبإب نير حنل ادحا توثب ]م إذ وحطت وا كانمزل لوم اه دع لالا عنل ابمعاطتق ادجويو نام لك
 ةلكدا ةبسانمةحائ اتسم واد اصفوطعت جسح كنمزلال ل اقاذا اكول اطعا فو يق ةياغلا اًمتمم دّةدل

 الاهل ولمفلل طاق زيانلاىلا لوطولا نا اكرحالا لاتحال طاق  ايخحا ابتعاب مهم ]كنيبعتو نيل ادجلوأ
 ليام لقال لغلا نال نالاول خامل جوفو ىلادتممل قالا )سنا نال نا لا ٍ#م هوا نا ىلا هاخغلا بهذ
 ظداوادارلا )هل د14 هللاو ل اقولف ه دانتماعطقني هدد ىانلازعنلا عوف و والا تافوالا ىيبجأل
 كل الا دال لوخد مدع داطتم بيف هلع تطدب بوصنم عراضم هعبقرسإ ذاوؤحؤ سموا ناكرمتللاب كان
 لافول امديلع فواح ءاستن ل هني 12 لوا ةيناثل الخ دوو تحلو ا اهلخ دو قحاب اكل لوخد لا
 عاتماولذا ميتا نم 2321 1 ضطحلا رزه نا لا فيامد ملا تيزيتح خرب مفوّوبلا اهلخدا ال
 ١ لي انطعن وك نال لا افيطع ناك فرلاب كتل داوا لقول حرتكملابو تملا لع تبثملا فطعأل
 1 مو لو الخ دوافف ىلاثلا لوحدوا لولا لوخد مدع نيرغالادحا هيلع فواتحلا نوكيحوفنلا فرحروم

 . لش مزاب وتلا قاس ىنالعنلا نوح هفن عنف ال عاف طع نوكين لمآسجو الضحلاو كح ةيناثلا
 لفمدقو اورحهوا اريز لكل فلحا ذا كتناكمن! نير للا دحا وجوب تنحف يلا 3. وا عوقول مولا

 شوش مم اطيتساو مواذع شرم لزم كبس يل يلا ملع بوو يبشر مالم كارما ىلا لوف هنا.
 ضاراعا غرام نم كل سلو قبس ام ىلع ىطع نا ىلا فاننكأ ابحاص بهذو ممن بئنوامهنوت تن تح



 سوم ا واتا قازك لهيوأ بوتيوا مم: هوا مرككبمزنا اثاف هما كلام هلا ٌةاؤسعملا
 قيفلاقحلاصملاتنسا . اًكمساجلانه ععفطعل

 تلكاكة نه رج ناكدآوس اهولبق زنا غاهل دعب ام نايلع ل دشف ىلا شم راع تح اكعيضو نإ: لا#ي
 لضاداهرب امنالعنكدلاذ ق الط ل نعاماو ىنفل إم نسحب ماتيس هل كه زجربذوامممأر ٌقح لكما
 عاف لا الب انعو وكما وهني اه دم ام نوكب نا طازتش ا والدجوا نمل نيبو اوف فو اهب فام
 اباشل انلاهيلا فداخب هانح ل اقبال فرض عله لن تح نا يال اويل نص ىلا صور بتل ضد ذح ةحرابلا تمن
 ىذه م فطعلإو حر مةسّق دقو ىلا فال ةفوككاؤنح ريب ازعتجرخ ل افيالف ةياضل ا دنبال مدس هيث

 قحلاطنلا تنس مرلوفكابمو داوم لاح سانا تام وحئا اضف! يلع فوط عملا. رجا زماهه دعب ام دوكي اداب جي انما
 لص هون وج تلاعد دع اهل امام امم طيوهيدب مفر لا ناننسْلاو هقانلا دا ووهواصف «بجل اصفلاو جرت

 نم بمكب زل ب رض نموهو هئءضل ناننسالا هنم قوتي ل عيزفلا نأذ نو داوهو ململا عواودو ضيب لعل لا
 ناو دنهل امتلا ذا سزوجي)فاقانتا ارق امنيا نكدعب ام لخدي نا بحيو ؛روواعل هيدي نيب لكتب ناجل
 مةاوح بالك اموحم سفن دوهخولا نود مككتملار ابنعا بسجيزكأ ٍفوطعملا ىلا ىهتني حا نشف شيخ ىضقتنيام حلا
 يف تضفخ نافذا مسأر تحت كمشملا تلكاوخن بضللا ةدوصغ.ألا ةفطاطلا نعني لو ذايب لا وح سال تاهو
 لوكام يا فو مثربذلاو ةُمادت وهف ثخفد ناو ةد الجنا

 لاروع ممىلالشم 2 لانمتالا ل عهلوخد فو
 ىلا لوقو دبحاو لاونم لاس عملا 1سم بالا ملا ف تناك ادعت لا ىلع تاخد اذ او نأ اسمع
 2 ةلخ ادىهفاللاو رجال ايلا !رظنل اعف لاإابع ةإخا داهايا مراكب وازن أتست يا اوض نست ح
 واّثلا_ذ ركرمفم ناب بوٌصنم اه دهرا نال مسالا لع قيقا

 3 ا نوكأ ةياعو هام دصنوك 0

 فن ةإ جلع ةلخاد يا نانا وكف اهلببق نوكأ ةياغ و ةلمجد وصح نوكب ذاتم قا
 وحن ضامواوفرلاب ٍلوُسَرلا لوفي تح ضاَس ةمآرق جاك عياضم)_هفاع تلخ دءآوس انا سحعال
 اهب ددقي نا ةشْلْسِمْلاِب وهالو ىذا ب, هاَوفع قح لانه هنو
 عفرلاب لوسّرل | لوقي قس ىلا لل هل ف وع ىف هرطي ل كاذ ناف هلت

 هباغ يلد لوقلارخأ4 . هيادهملاو لتس داددضلاو
 دصف لانب ةازاوللذ - «د يك مالك ثيخخ

 الكس قل بق ام نوكب ناب كيذو نكماام هيلع لمسح ةياخلإ نوكيانا ىفج لك ىلممالا
 لانشازاذ مرج اوطخت لا ىت و قمكورنع عاطفناو هيلدا تملا كيذ آس نال الاصعب اهو دالشمألل
 تيب.لوخ هرزم عملا ناذ اوس أنسق ىتح ىلا لمت هل وقلو ل ىوتنم ل ص ةينحما لوف و داحتمم هلالي
 ضئالاو دالتم هلادوّصا لة ناب كا ذاشيحو هإ ىوتتنم هإ اصب ناثيننس لاو دالنم جريش
 ةييسلاٌة فم كمال ف عم ىتح تاكا د مباملاّسبس نوكب ن1 اًاَص ردّصلا اكو ؟اسهتنالا
 ةّبلخ داكن لساوغا يلا نم بالا هل قام ةنم ًءوصقم نوكي مبسم و بلا رجح 1 ةان الحاد
 مالسالا]ب دىوتنم لصب») ةنبجلا لوح دف ريع تابنلادب ىلا ناو د ريغ وب مالسرلا ثادحاريراذأف

 مس نوكيال



 عم لصنال

 دوو منيب اوه يزال ليلا ناديي لاو اغلا نيب ةبسانملا4 لقاَمدافررظب انو ىؤفاو ذك <
 ”أنملاداملا ّنابان رع بيحلاو جيواتل ا خانك ة قبح ةياغلإ ّةح ناك( كلذ ون وةالع ةيبانلا درحوب ىؤذب كبّيسملا

 هايسخت ناكوملاو بتسلادوجو دوعن طيالو يس هنوكوأ يما بيلاوه ىذل ىنل اواسهتاب دارلل ناو اما
 ظ نامتس ف طفل( ضحلاتف . نابتعا انأ نكمل ثيحو

 فطبظحل ةاعتسم تناك انلل يبس لَ الانكي ل ناب نابتعا نيل و يمال كما ةوكدذش اذإإ#ب
 انس هن 2م سجبوحديذ :اج عانت اباوجتمزب ةذلا نا كذب مناد ىلا هد ةيانطابتعار طع
 ةجاحالو قاطلا دّيقملارعتساف ةباذل ال رشب بيق اهدوكأ بيتو ةبانهلإزعةرهاظل ا ةبسا نمل ةانلإؤ عل
 جولتلا و انك[ هلوفبزفكو كل نب جرتصد فوة !هنع نحوي نشعنسحلاج ادعم اَمَسلا ىلا ناجلا هقاذ

 ْ لداقإا دوقيابنمهيلع  لْدياَس تناتادإبزلا ذو
 نطما|ضحمو ةلن ابحلاؤ: م مو هب اضلافعا ةثالشلا نائما نم, كام ١

 ٠ لك اقلا_ د وي ام !ذس هو ةدايزلا ف لئاسم تتا

 بهراو ىمرتخاذ وح .. برضا (ناريغلااهنرم
 امعطاوتح كيلازجاولنا انعطزوحئكيلازجال نا

 كوالا ةثالف تاذايآلالئ اسمو يطزم متنلاب ئانما عطاو مطازم مًيراضَلا فرح منبر ممطت
 تلا اورح ربه ىنيدنقت ىتح كنا مل نا ةين الا ورح يريصف صن ىقسح كب ىضا لنا عينا لئاقلا لق
 اهانعس مي اءاهانل تن نزولا ةدعاس مدمل اهصخعشس ابراز ىينزول الو رح ٍيريصف كرزع ىدفنقح كنا نا
 ةب اهلا يل لهتل ادا تماوتحيل ةبافلادوجو لعبا نقوتف إلا لع ةيافلا وعم ٌّقوالا ةئسلا مل
 ببتلاوه يلا )هلا نقتل _هنل ا هرم صمل/بسملا دوجو لع ىبلا فوتبال يبل ةينانلا يو
 اغلا طوال ىف قح تناككناو كرشنلل حتما نيا عنا د ىجو طر فطحل ب د بتسملا دوجو هيلع بتي ملأو
 *عاصلا]ِق بضل زعيولتا وافرل ىتنم ص: بورذملا حالصو لاش هددت دذتمال | ماج برضل دل

 0: بنال ب رئعمل ىئععا مالك ارح نإ ةّيببسلا ةينانللا لو ةروكذملا ةياخل ا ىلا برضا تحت مدعل ه دبع
 نورس انجل لاص يدقق ىلا ملا تاطحالاباًببس اصي دب ناحل نايتلاو نائيدل ىلا عداوهل.هيل
 سلاله ٌنالذ ةاناجلاو ةيبسلا اأو ٌضاىإة اهلا ام ةيببسملاو ةياغلا م _ةبض فطعلا ةنلاشل ا ذو
 ملت كنعوح نأ الو ادوكلملا نال ثحبديف و هسفن رن اذ اكمل فم و داو اكملا ةان اجلاذا ةلعتل لمح رلصنال
 تلسااثم خرط تافاككلاو ةاناجلا مونراريغزم اشلل لولا ةييببس دين ىهو يسم نوكت ةياقلا

 مال هيلا بهذ يزااوش فطعلا اذ ؤىمب فطحل رين لع ىنح نوك مث ميولنلا ةلاذكي دنفلا ىلانايتالا

 ثحاٌبخإتم يدنقو قاوا :دفتب لو ىاوا تأب ملول تحداف اوي جازت يغ زمن اينالا بيفع ىّيدعتو قولذ
 اق ناوإوح مورو اوضازلا عم بين قللفالاو رونا يون نا كلذك ككل ن ايرهو شو ادا خسن جف دوكذلاو
 تقولا ىف و قلطا نامل امج يختم واالاصنم نايتالادسب يدقتلا هن ضحي مول ثنيان ورب ايخائتم
 بعشوح لس موزه لع اًفطع تل الا قزح لق ىذا !هروقو تقو نا نكدِئزلا
 ملا ال انبابئابإقو نحلل انا لا فرحو إمنللا عومجت فال ميج نيس عيفنلا
 .بارعالا قرون نابجبل ةائتسالا نا لاذ اكنطل الع ناكذاو



 / ا
| 

 5 ءارتما اههاطلاغ جاو . آلا اهنسط ا ورحم
 بقها غورك لا لمتن امه: الوا هلي ام ىلإ هانم ف اموال #ي أ, امياضفال نبا فورح تيمد
 3 وللا اكمل اصداو يشلاب وتلا نإ هدوهو قاضللا اهاتعم وكيلا يلا فورح نش مزلو
 يكمنقب ديما !ذرشينا . ىبلالغم نامالا لخرتف ء ير هلوقي هيلع عرتم انإف ةللا نإ لن عب ىهف هب ق اللا 0 أو قصلملا ق اجل الازم دوصقملاو لملوخرم وه هب اقصلمو اصله يضتقنف

 ل املا دلازكإل مصدب ٠ لاين ساالان ٌيئادو جرم
 دقحأ اان اماسا ناكذا لم هب كك رشم نا

 ةلجا د تناك ذ] ل ذ] شم عت نوكي باقصلم يضتقيوهو ف اضلألا لوك بغا
 ميديا ل سو ناو علا ف كازو كولحلاب عانقت اوه عمل زم اللا دوصقملا ّناف ناث لع
 كتل ناو عيبلان خان د ال الا يرتب ىصافللا ىلا لس ولالب تانإ اباهج عفن قلاد وقنلانم بل افلا

 ناي ةوصوموا قبلا :طنيطل رك بسلا انه كنم تيرغخا لاقولف عبمللا كرمي حنا نوجيالو نملا يرتشلا
 قتئاذاامف الخ ةمّنلا 3ك بجوو ن(ئالارئاكراط هلع هيلا لحد, مالكا نضنفلا ]بة لاعب ةسال ا يصؤملا

 نوكيال يزل |عيبلاو ديا !عدابل الخ دا ثيح ًصيصركلا )جن وكي نال دبصل اان. ةديجلا ةطنخنا ذك ظ
 هيئانلاو عيب لالا عيوُصلا نوك عر ضبف قركلا ذل بتسسالا نوكنالف إلا طيار هيفَعامالسدل
 هد اشمالا لإ ىب نمل فال خخ ىضاح ىلو لا_ل عببملا ةناف ةللسملا عضو نابع قس
 سكمااب ةيناثلا ةروّصلا ىف ى نّملا ذل سكنا عيبملا#ب

 موهفملاذ قرصيرمقم . مودل اب تيربخا ازشمو
 مسمنم هه فال طال ااناذ مرق ارلاخ نإب اهب نادل

 فيا ب ذاككمخاواف قدّصلاب ديني ضيوبصه اثم دإ اخ مود قدؤتريخا نا لاق اذا سمي
 يذاكوأ اق اصر مود ب هريخاواض ق ىّصلاب سفتبال ماف مدق دل اخ ناب ىئتربخا نا لاق اذا
 هفاضلاو مودقلاب اقص لم ابحر بخا ناو او دّكلابر اّسْخ-لا تقصلا داق الاؤ#م ّنلشنح
 دلك واجوو دتلاوعغب اللول منكرابخلاب تنحف مد وجو وق روصتي لوو للاب
 ّن اكحف همودهوترها نال افماكرابخإلا جان || ومنلاوهو هضن بخ دق ارا اخنا هلوف
 قيفلا ث ن[بذ كحلاو قدّصلأ ]ننفرد سف ندبلل طرغ

 ياس يدابال جركبلا قل لوق سوال ناو .
 4 تمد 1نادلوف كانك . ٠ انذأب نا ةملك طرغلاف

 انكو ملك نذإلا دارك طرتشيؤلاط تااف ى ذابالا تجرح نا هنجوزل هاقاناو مه
 ياس ءاردقي نا بجي خرفم اك تساوهو ىيذاباافصلم احو رحل |ئىملا نال ىذابمملا جال
 ةوولاةايسأ خكنلو كذاب اورتن ا ورح كلو لان وكف درفصو هضجؤ ل بسانمماع
 سف فرزملا ند واك(ز كا قونفزم ناك تلا كحل ءاوعام يقبض هنم جخاذافي للا عضو
 ماش دانا لا تجرح نال افول ام الكان هو ماطبرسلنبلاب هلع لو دكازكالا اليل ك زنك نمل

 جوز ضلال |ىتتسا مال ثح / مداالا ىرحا ةعدجخ ١ تح ةرمابم كذا اذاف نذل راركتا طزنشال

 مح راح



 35 2ك ةققحه دارأ ع نكمالف جوزخؤتح نمد دذالاو
 ا هلوق لوحدك شد ذالا بوجو أّماو عيملاعيتتراف ةمدحو 5 دذالادوحو قوما

 4 ناداهس هلق شو ةيطنللوةيلقل يلازم ءافتسش ما نذؤ الاولاد 00
 يطا تا ىلع اطوتحد طرشل اك بلو علب ا

 لاقاذأ اكل ةذطبم طيألاو سف تاكل ات هتاةيشمم كح دانا: إو ب ١"
 اًييلازال:ابلا نال كاذو هلا 1غ نا هلوتب صو اذا اكقالاطلا عقد انسح هلا ةينسم يل اط تا هتجوزإ ظ
 تلي شما ةصلم ًاقالطتل اطل اك هناكف ريبزلا ظافلانم :ةيغللو موأ اصياو ؤئش زوغ نإ توه يذلا ظ
 ةيحاملا وهو 7 لا : ةإعتسم يف طرغل اككيلا نوكب دارلاوهاهواًمياَقلعُم ظ

 لاقت اقيبت مال ةداطل اوتب لاتاو نطاكئاجعوأ ةقتيفح ةيطوثملا نا سمياإ طوثلاك
 نؤانتاهو لاه هللا اق لاش" :1ةحبات ديملا هتيشمدا تالطلا هللا ةيشم ىلع فوقول ا نكم مان

 7: د0 م و صا راشاذا قدا ار ناو ناكف هللا اه نال ظ
 لاا ةتحاهف سياقح هتلأكاشي نال امش نؤاتتاهوال كتيشم هللا :انيي نادل ةذاشت امو اهنم ظ

 هفق ةامطا هنشم ىلا هلا ةيشم نم 3ةاطل اديب تشم نم مواتسملاف فشكلا اك ظ

 الغم 3 ةيشولا |ةيآذ ءاصملا | نا لو ىتفانملاو |

 هل عوضولاةفاصلالاعارلاو ١ هس امذاقو ةّيضعب
 كس راوعساو ناس هلوف وهو وضول اّريا ىءابلا نا لالش هللادحر يضاثلا 2 © ىا

 ضرغلاف ةقلطم دافملا قحن يدا تناك بذمملا جرش ىف ىلالعت هئا محد يو ولا هان اكزميعتتل

 فاكطسملاريبقت ديكأتل ةرئان ىا ة)صيج ىلات هللاممحر كا ام لاو ناكرضمب قا سازل اضمن يس
 نيتي بمههلاز يهيعاازع جوزملا هيفذأ 100 م1415 دابجاب ان اجيناكن او انهو نهد أب تبن زناعس هلوف

 احتفل ماهقريا تل بلانكو د عشرا اانسوعاا نسل ع ىلا انك

 تاكاذا اهنا عم ةربورض نيح نم ةقيقحلا اخلا هن ةداّرلان انججلع لمحلاو صحب
 يع يد 2 00 سم

 ىلتنت حشا ةلاوار لم الك لاجمل

 كلا اًبعونسم هنوكال لاملا» .ةل قالا 7
 ٌىلاهسفنباي فتم لعنل ا ناكيرايب طياحملا مس ةلاكر الا لع ابلا تلح داذاز 0 ظ

 كإثقاصلا اوضفافدل“ ١ ا هشفننأي رنتم ١2 تكلا طع كاف انا ورباطتاس ان[ ظ

 ردود كلا لول هاج هلي اير ايوا ا
 اودتقم سلا باعيتس لانا نيف جياتلا ةاكبغو باعتتسال المشي ظ

 يو سبل نا ىوعمذلا لا ةجاحالو ضف هيف باعيتسالا ناو رمل ذليل ط كداب اداب
 افدتك مانلاو ةالّصل يلع ها قفشو ةروهتللةنسلاب تلزاك ملاذ باطتسالا مليقاكملا زا

 ضل دارا منزل لكك اعز مكيترفولف حرم تيل نامسا يعادل او حولا ناف نيعار زل برضو هجيولا رض
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 فلج خلا وع رمسملا ناب ضرتعاو باهيتسال امو لسا اتلخوملا نا لازم مومو لع ةييْلو ناجل ف رطب
 ناكما وم عورشم لدبلا نا قرنلاو ضلخال ل وب نيم الع ميما ناب بيجاو باهيتسالا مف طرشي ل ووجلالشعينع
 مقصف عار رفرفيمضلا تعرش ةادتبم ”نبظو ةلنمب ليلا ناكفلّصال اد ذهب تلال لاريصملا طرشو ثم ل ملا
 اتددبعيو جلا مسايلع قاطني باق ١ دنع ىنمملا ىلاعت هنلا معرف اشل دنع قاما بق زمزلا نم ل دبملا
 موراوصسمأو اص ساوقب ديدجم يلا نحيف جول[ شنض ل صِعضال ناكر دن يا دال ريل ذا"ةلمجي
 مالتلاو ةالّصل يلع نزع ري ١ثيدح ف كسأرل اجبر ميسمب مالكلاو ةولضلا يلع لوس ”راهنسب دهو ل انجالا نييقش
 مزلي عومالتلاو ةالّضاا يلع هدوضو لذا ناكانه نا تنم مابانه كش ساس ااو هتيص !:اعروسو اضوت

 ولالا يلع هدوضو اورضحب مل ندا ىلا ةيسنلااب مرال يخ اتلاف ةيلودل اصول و ةجاحملا تف وزع ايلا ىيخأت
 "كلة ممل كباس ,ليجحلا نا لاقيامووكلا عب نم ضرفلا يدأت نك ناكضرنلارادقبم ميلا ليف مارباوجف مالشلااو
 نم غم سصخ نكما ناو ضؤف :صوصخع عجرلا نارابتتعاب رب جلا نكتربغناكسارل اوجد حسو صوصخ. العاب
 رذإ جرش فرب حرص مجيب اصا تالاثوهو ديم زثكأ قامصل ا دارملا نازمرانللابجاص هركذام نك ذنرلاغأو باطيتسالا

 تيما معروفاشلا لع ةبجضمئتسال ةيزحلا ثيدح نا نقب, نادعب مافريدّصلا فذ هركقا سوم ةياردد اود يعض
 طفلي نعسيكور الع لائغلاو دوهل ارينا موت فدل اهركذ نوكن جنب اعيتسالىضتفي ال صادم لع عيسملا نول

 )نعد يص هللا )وسر تيار ضاع د وأد جانناو رلدتس نا لقال ناو عازم ]يوه هابل ابّيصانب

 مّثأو ىنلاوهو مدا مامت باويتسا ره ظ اف هسأد مدضم سف ةماعلا تنال لخ داف ةئرطق تما يلعو اضون
 يعزم د |نننسم ناككذا ناوجلا ناب اذ#ه هنميدُم ناكن اوهلل اميل مالثلاو ةولّضا العز منل لقالا ناجرإ
 هل بصاحامل انزل اناوج دضيوهو ضيمبتلا نا ةءابلا نانلرظن كاكا نهودلا عا
 مف الجز [بلا عم موكنوعنمب ةسرعل فحم ناف ضيعتلا فالخريع عبو م موهو قاضااللءالا نا
 ضع نإ زب ةدهمل نوم خ دف بعوتسدرلو يصل |ذاذ ءيعوتسيال سارل اب هلالاَف اضل 'ناذ قاصلال نم
 علاصالا ثالئل لد ناوجرياو د اّماومزلف ابلاغ عررق بعونسي ان ابيل ا نال تزل |نيعني حو ءابلاب ده نلدإ
 زكالل و اهزيكا ثالثلاو اندصا عب أضالاو ديلا اصلا بجاول انا ىلإ ظن حاسما ضعب |.صم ناو
 و ديصان اد اقم ما انباكصا يو اطلاو ركل اركذامل نحلوق رنا ىلع رمح نككرصّلا طركذلاوهو كلا
 سايلا_زم اهداف ديلا ما ىلا )عنا يدش داطساوب يرشلا نادتل يق نم انه نال
 :ءادملا كرك ذ ام فالخوهو يالا ١ لاجاالفانهللعو ىلا

 مافقل اب ىلع لقي نافذ ٠ مازل الل كاتشىلعاما
 لح ذاانيكةعيدو لصون ا زيدل انذ فلا
 داغما البامح مف  اًبلإزثم تاضواعلضحم
 ال اسحمال طرشلدنعو الاقرق ىزلا ئقالمطل انك

 همل_تارطسا لعرب نواع اًضتراو اًولعرل نال سيما انيلع نالفرنمو العتسالل تعضو ىلع هلك
 غل مازلالل ع ميلوف ىعم انهو نيل مكر لاظيانل و همز م عتسم ندا نال نيد ن الف طع نمو ميلع
 عضولا اله لم ب تناك مولاة انيره مالآعتسالاو هالعتسالل ةعوضوم تاكاملارال فل ايع هل لئاقلا لوف
 | ذاالا هيفءالعتسالا نال ند الع الوم مالكلا انه ناطم ن اكد عضول الص ار ابتعب مازلالاو بابجالا

 انك فإنا كابلز مصف ظفحلا بوجو اهب نا ثيحنم ةب دولايغجيلع نال ةبب دو لوف ميزو



 00 اخذ جاايكمإ ىفو ْقِمْحْلا د
 بلى تاكنهلا لع كتجوزتو مهد ل اىلع هزمحاو مدد تل الع انه تعبك اكتملاو ةراجالاو
 ددزلاوهو رطل استال تاضواحملا وه نال طرخلا عب نوكبلو قاضلالا بس ايمو ّنالاَناَجع
 دضواكم لاماع قال ان لا ورنعد لاو: عب نوكيابزاف قالطلا ف تلمتسا اذا انكوزيمالا نيب
 ةقيقحلالزغم طرشلل ابوك ال طرنل ماا جر فتح أ دنعيو هوبق عرجتلا اهل ناك حا همن اج نم
 اكردخ لحلو اننلبطق تل إم اتال وقل ط تل اةواغ طرشلامزالازجلاو مانزل الا عضول الصبان. لاقل اننع
 قالطلا نوكو زدت بجيل ونعو انياب الظل نوكو ضوعللأ لع مسفنت ضو ازجا نال نل لا شلت سيب
 دلاؤ نموزحاكه )باقم انهزم زج ل كتبشس قدح ةل خل ببر ضوملل عب ضوعلا توب نا كاذ َقصْحو اٌّيجير
 ةرورضةّقاحلل قلرطب طرشلاو طورنملا تون نيقياضتمل ذليل العاهدحإودتنن تتم
 طرغشلا ةازجار مش اول ال ةِبق اللا نم الف طرغلا <ع طورشللائق ون
 عوراتتلاو ايكطر تسلا للع طورشملا زم وج مدلقل زل طوئشملا هازجا طلع

 7 لجتلاا داي انديسنم تاثزم لاقي تافزعضيتتلل ناو
 انتفاع الاثحاو لاريرا  اًمنعاالا تح دهتلعلذ هناتعا

 حيف املاعتسا ةزاككمالسالارنخل هراتخاو ءابرقفلا نم همج هدكذ ين اوهضيعبتلل نم نوك
 اهئاكينمهاوسام ناو :انلادادتبال نيا ىلا ةاخلا>نوققحلا بهذو يع ىف الخد هيفالم| اه واصج
 رقغاوهقتع ىريبع نم يشرح اقول ام ضيعتملا عوف نه نيينعملا نيب ةكرتشم اّنيإل فو هيلا جار
 ىف موُمحلا ةيبكب الاع ىلا هللا همحر ةفيزح ىلادزع اًيحاو الا مهفضيذا هل ناك
 للل تف هلوف كف امك اب الع نم ةلكل الحمم اقتع هل اهدنمعو ضيعتلا
 ماحعلا ثح قرال كلام دف دقو نان الا نمجترل ا اوزدتجاف

 تحدي ةاغاشفملاؤو 2 ىلاتن اكياغ ءانزتالو ظ
 الو انن اهل ناكناررضلاف هل تيحو 3 نِ نازفاد
 اهي اهنا جاغالااذناكو ادور عاجل تناك
 قف ارشإو ديلاررفم 2 قلاتلا كا رخ دانه
 ددضلاممدملنذاتتاك 2 ممالاذؤكشواثحب
 انهلعا<_ عش نكرلو انها ركعرل ىزعا
 مام الاب ضل اهاكحاف 2 ماسلا ليألاك ماو

 اَمسبفاضاوانزنالا ىاتلاو الشال اهدحل نادره هل شج ناضل و ةياخم ا :اسهتنال ىلا داى
 مامسقن )مزمل لككأ يلا هزل ل سنجل ىلا درفل ارق اضا نماهمنالا لاو ياخل ا ءانتبال نمل الملا
 نتجنب ركذازكهلوأ ناتيافل لضرب له قرشعملا مددرنلع هل هلل ةاهسم خاوركد ام عديئويو ةيانلا
 لقريب اخ تناكنابأ سفن ,ةيإَق تناكا ةياغلا نآرانملا خام ىلع هم دعو ايفملا ىف ةياخملا لحد ف. طباضلا م
 لل طياحما اله نم نالثل لاق ولف دودححلا فل دل دحلا نال ايفل ىف ةلخ اذ نوكتال ىهف لأ ةلكب لكلا
 "تاكا فلا لو انتمرمزل6مرص ناك ن اف اههضنب ةمئاق نكح نا دازقالا ة ناطياحلا لح ديدل طياخلا نه
 ةحرابلا لواتتت قالطالاننع يميل دال ف |ملاكٌداخ د زيانلا عضوم قبض هش اروجاخال انا ركذ

 الو



 هوّصلاو لل كه خالف اهبل ١ محئادمل جان اركذ ناككش لولا 3 ناكذ ا ددصلا | اهل وان. +م ناو طبالا لا
 رتياخلا ف ىلا لن شا محر ةفينحوبا لق ازإ و فلحلا ةيس ليادب ةعاسولو كاشمالاناطم وصلا اذا
 نسحلا باور نامل لو يورصملا ل اجلا يل كاذكو ديبأتل ىتتتشن ةتاطم كال لح دن اًنيادانحلا اذ
 ظاهاا اين ناضم ررهث ىلا فلاب دبعل انه كنم تعبو ناضمروملا مدن مك لاق ولف هنع

 اًيئاروام جارخال اهركذ ناكمرمسملا وانت اًنالف لكك ل ذا اهفوف امو الو انت مالكلا ددص نال
 ةراذكلا بوجوو مالكلا ةمرحو ةياذلا عضوم جل ةبلاطملاربحات ف ناللنح دنا ةياوزرلرهاظ لو
 ةدحاورم قل اط تاو عع يلا مه رد نمىلع ددانل هل وق أذ و لنح دن الف اك ةي اغلا عضوم ف
 تلخدانأو كش اهلوخ د والو اننءال مالكا ناطم نال دنع يناثلا ةياغلا لخ دال ضالثلا
 لظيتالا قو اهلوخ دب اه دوجوو ىلو الا هوجو لبق ةيناث نوكالو خا د ةيئاثلا نا ةيورغ طال
 رووروجونرشاهلادوجوو ةدوجوم ركترلاه ةياغ نوكتالو ابهضم مونتال ةناخلا هزهنإل ناتيانلا

 مند ووقي املا لج مال ارحبو فصلا نانملا جرش ب ازك كلاشل او شاقل الدذ هعوفول كلاثلا

 ركلا ]بق زياغ ابنوكب عرف نش اهضنبايدإيق ىرسقن ىلا جا فالكل ناك عدبلا ةبلأق نانملا ةام تالخمع
 ىلا ناكل مئاغ المحال انبازب ةياغاجما ركتللا إف ةياغاّيوك دارا دادجلا انهملا دانجلا انه نم تعدو

 ةدووهؤسملا لا امدوجو ذل ٌمرفتفم ىغ اهم وكب اهرمض نمو ابمضنب هعاق ةياغ سيل ]يللا نا كشالوا
 موت ةبافلاة يذل ارانملا جارت مف نم نا تفرعانهب و ىتبنا فزع ايش موقت ةاغل تبلل اذ لكتلا]ف
 نيل ادوجول اذ زفتفم ين لكلا ليف ةدوجوم نوكت لا ةياخلاب.مشنب هقعاهنك قامت
 هال ناّرااوهورخ ال جنملا رمسا جاقحتسالاةرفتفي ٌماف ]تان عزارتحا لأ مفم ىبغ هل يف نا الياق
 هجزجيال دانزلا لاوز يلا ممل 9 ب عاتتفا درو هاش دتف دال الاوز رابتعابألا ديلي

 نياوصنلاو ماج ةسو اذهاتتبخملا ىلا هد جوكرفتفمرذ )كد اق دوخم ءاروهظل هسفنب اق نوكي نام
 ن انمذ انكاا زعل قيتْعلا ام لدعالاوواقملا انه ممالك |طضاب و ئياه
 دو دي دياز رماف اهجورحو ةيافلا لوخداماو اًيلطم ةياغلا ىسعم ديئفلا
 نلف نيبعكلا ىلاو ىف ارملا ىلا لان هإ وف نيرهال ا ربحا لع هيفليادال اًمناو لياَدلا عم
 ىهتنا اهالخ برإف نقِئملاب دوادو فز ذخاو اهزحرب اوك ط اينح لاب املا ةماغ

 فهز4لنيح الخل اوك < <2فظفرح قانتالاب فو
 بضبط ةتكعنأللاقيفبو ي درع ارغةؤاط تناك

 رف اقحمامي ا ازكأ ١ - اففح ءاوتلا لع امهزف
 رد اجتعااذناكزكت يوب 2 ناهتلا رخال اذاامذ

 نوكلذ املا اثم اًميقحم اًيامنوا اًيراكم ال اخشا اهلّقام لع ىو لا لقشت ناب نرطلل ةينإؤ #هب
 طظانخا مهكر يف فالخال فرظلا اًينوكو هدب 9 نازل او ةيد 2 نين لثم ابهبشتو |ونبؤخ اهوا ةيموشلاو
 اصخامطلا فرح ىزذح غل هانعم الغ نإ ىرفدإ اهداف ع شو اوغ يل اط تا لئم انراناو اهف ذح كب
 ءفينحولإ قواد ارق اناث د ق ىصدو اضق ف ىصندل دال اح يون و يت وأ اف قل اطرتشا لاقاذاف
 اهفزح عم طففشزلاي دو اهناناعمزناب دواضق 5 ىصد اقف ناترل ا ىحأ يؤاذا اف لاق للاعر

 بوم اكباعتاسالاوضتقف ةطساؤ الب لعمل اب بص ثيح لوعذملا :1 ناي ىيصد جفرظلا نال



 ملياقمؤلب

 ءازاوج ةالطاب اةوسوم اهيوكيشاوفا ايلا باعتس وظف ! انهازكت ليل دال 4 هعومج لعملا قات ىفتقي
 قيقخيوه ملا مالورهاظريغ دقه ابراز يؤ اذاف ىرمجلا بعوتسيل لن اذلّسقاو نوكي نا ب الف دغلا

 انج فقول مالكم ف هخ + لانو داكن عز ةاتنأم ةدصوءاشق قدصياا هلع

 ,ققحل ارييهال هعول امل يبق دف نايل هنن دن تنامف ماد ىدحأ | قاطول كبل ةيالو هيلو مهم دنا نم

 عضوي جارلودعو قتلا لولا دزملا3 ميقولا ن وكي نيايخوب ادام فالخيةنايدو راضق ف دضبف

 1 وصب تحي اذ دبل الع اًضفاو ناككركدرهترلا تمص لاقول اق زل
 ضجال اق ثنح- هيف عوتامدجيفا 0 ليلا يلا موصلا يوبوا وح ةعالووصن نحيت ثيحب رشه وللا ُ

 نال دانهشال امومكدوبو اينَّدلا ةوبخلا ىلاونمأنيدألاو انلسبي ىصس انا للان هلو هيلعو ئيققحلا

 التان ادام اينذلا فال تاقوال اءسك ةبعونسم ةرحالاذ ممايا ي ىلاعت هللا رصد

 ثمنا انهذق اطك ةناكلا ىلا هفيضب ناو

 لوقت انه طرشلا اق داهف .. لمضزاها خام ناكل
 ١ لاهلذاَحم او قالطل ١ناكذإم خوأ: انامل نمهذ قاط تالنم ناككا ىلا هفاضااذاى م

 قلاطتنا هلوقلثم )ل ناككا نا هيف همنلاو ف ىاداقل لاق المطاط صال ناكل د :نوكاشح

 'ماونله مقلعلاف مودعم نال نامل فالي نيت هبنييشلا نوكك لالا ذ ُءجومْكمذ
 م تاو ردَصلاوِ إل وضب مل اذا لاهل قل نا ةاؤِجارضي ناذاخامدإ وقتو ىقنا

 طىنلاكهإوف ذو طرنل اكمبِإمت نوكي رثاف ةلكم ك كاوخد يل ةكم غل هلوقب يدر. النمو تلا
 تانج ل اقول نطو هم سن قالطلا قي وحاسم طرت نوكال 21 ىلا باشا
 قل ا تاذ كتجوزتناوعذ طنا فال كجاكت ود لقا ةيؤاطتل اهون د كحاكت ظقلاط

 هنب كتفك كب هنراقملا انلوأ دم عمد او
 دو ئئغملا ما يسرب را 0 ةكاداؤ ينس
 هل تالا وم وهف نيش نان عاب يذل م العد و دنع فمع ذأت

 ئعضلانفو اهلل اةواض هيلا تفيضا ام ع مزتتم نامزل مدقق ة!اكحيزررللا ىلع
 ولد 8 بام دوو لع فقوت هانا تتلطوملا بو غون قاطتا

 فرزىلا نكذ بورفقلا بو را يبل
 و اللا قويخات جو
 0 افصو ىلصتب نيمهاب ماذا لك

 لقنوكأل 0

 000 دقن 0 ممدِض نالطلا خابوكحو ىيأتل دع ةلتكحوا
 قشلاوورمعمإج دين اجو دي قبسلاف ورعيعإم هز احل وهل هإِقاةفص ناكدبّيِب دول ناو هرعبام

 ياواد خلا هيلحلا تاوفل ةراحاو و عشب ادحاو له ةداحأو ق اط تا زز حدملاوىإ مإ لافولف و يعل

 اتمابتال ةيباثلا مرن هعسو هسا وةقداتل الهام ةئاثلا تفشل عقب ةدحاو اق

 ءاتلان املا ءنلاطتنال اقاذا اك هعسو ! ناكام رد هدصقنم تنت ةدحاو|زهم لاول اك

 ا وهو لاحلا 9 عفوا قبس قبس مهمل داّنسالا ةرورضزم نال ل اهلا اء | عنخ تن

 نا



1 
 ا

 ظ

 ةرحلو اكدوا ةرحاو روب لاقولايفإبف ضرع محو همالكك ضعت تبذف دانسملا نود لاحلاذ
 مكتساو جوال انك م ةاخدلابغ ا: هورهاظوهو

 نر تاكد فم ناوي : لاش وتل كا ذكيا واكسب دوجو بق داك تشاو مباناانهداب ٠
 يسيل دال كارخدإش قلاطتنال اقول انو أمانينا لف زها هوقو

 ند همزلي ما مردرف مهدديلع هل لافاذأ | ايف فشككاو طوس, عم مضج لشن انحلو ده لوخيلا 1

 0 رع ددةدجوأ د ءلقو |هرد ديلش هل

 كلفهيلعو ىرماةدث انما نع عكذ الخالاوزيششلا يافا اعز كذ ةدايرم قولو. هيا

 66 ل, الا مب ةنضا دين نومك امي ابا ناهيد م
 كلبي دنم عادي الا ذفلا اذ ىرزعوك روضحلل دنعيو
 م ىلا هنو لان رم نب زملاوها نه ظفحلاف

 لفوننمي ةدورجوأ اذ رظالا عفتن 3 فو فطظاّباروخا فاضم فذح عوق نوضحلا ناكك دنع ة كيا

 |١١ فصن يواسي طئرنع كإ روعز كدا وملاعب لوف امو ئفملا ف اكن رع يلا تبهذ ةماعلا
 هنأ ىريرحلاوك : لذولنع 1 ْن وكيوح متنازمو هِزلا يان دنعانه نواوتي»إ وف وديرنع

 | بوئناو ةمسدلا فرضد فرصتن نا عياض اهظفل السهام تركو ناك كلب كانك يلاو نمت ا
 لانا ةعيدو ناكل ا يرو هل لاقاذأف ىونصملل تااكيحو ه ء الاضل |رضعل مركد الصاع خو ا

 - 0 ظاوخجسللا نم خرم ثلا عضد لا ْ
 كما شم ة.كبلطلا يرلنشس لاق اقول ىنح ميفانب ف نك نيد نوكي قع |

 هيف ءاننتس لور ١ فصوا ىبغ ش
 رم نليضتإلاد د ريغ ش قةذا مهر دخل هلوقكا 0

 ءانتتساانهيضلاةناكو كاتم 13 فرلا هما ظ
 كونساريغ ككل. يزوس هزثمو قا صقنب

 هام مف الفنا انزع عطقي د نا َنوحيو نسما ةفاضالا مزالم مسايغ فب فلوس بك
 هك اضل غإ متو اهمامما: شل رفاضالابف 0 نحر خال منوف ىسلإ ءزكدم دو

 مهبِبرِف ةقرعط وارض انك ى ذأ اىبغ + طل سو عكلا ةفص نو ناؤص ل اوهواعدحا نيهجو ٠

 نوكم نا ىاثلاو ةكنلازم تير نيسملل فرعا نال مولع بوضعل ريغ مل تشهائذلا طاوصوخ ادب 1

 يعللاقاذاف ىهنأ بضل ابدي ريغ وتلا جوع ماكل كلذ قي اللات مبلاباولرتف رانشنسسا

 0 او قانلل هاشم مددإعب هل عملا نالوا ىد هعزإ فص هله مف نزاف قلد ريغ مدد 1

 عف نا 3 ماندانيد مزلب ار د يضيف داني دع نالذل لاقول اذكواتناحالا عدة دزافا ءافتسا |

 ٍناِيِلا باب ئئلمع اني مان» ةرتع ةيذ نرذالأ نانيد مهزلإب اهدتعو لحم درع كانذك بلا و
 ظنلؤنم نأ يكوس هاهو لوقو ىآاتلا اك لاف الخاه د عنياجزيانّدلا زها راشنتسا نا
 قوس داعم لاقوأ حايغلاضعب لاق غش نكد اك كل تلك .انئتساو ةفص عقنف قوس ظفأ ع

 لقالا ممزلب هنن ها نك من ىوبامفزلا يل جيف بارسال دوهظو دع / رانقتساوا ةفِصْرل مج مقا

 اهبكسول يع كاني انكهول اقم م ؟ يل الضدلا نل ه دات اولاد مج ناملا#



 ةياكر اول اتف ةدحاو ثنا يف الطلا ىف هوربةجرل و انه بارحالا او ىننعا مننا
 باريس للا هوجو نب نوف يغير اوهلا ناب نيلابعم هوجولاعيسج

 ْ .كوتال داوس ىلع ذا : أ زدسالا م طرنلا فورحاتت

 ١ 1 اهيوتل دا 26 مو كبيبدنت ىنب يخت هينف طرغللا تما ودا ىلالعملا ف ورح عوا

 اكسع هل لتس اباد اما تناك فرح_ر#ثو نأ ااهضوصالا دادابتعاب انهو نع
 اا يو اذا نع تدل عام ينو هيفي ظإر ايتعاغ نم طْوتلا صحم

 رجداخااذ كزماشوخد طخ ىدر ا

 3 ران اهنوم وا هنوم. قل اط تاق كفلطإرل نا
 ” كيد[ نوكك نا ناب ددشم قا دوجول المعين اعوام لح مانا دلما عل

 هتجيزل لاقاذا كلذ جلف ةكل دكركنلا لزم اهليزمتلا دائتنإل اوادوجول ا طف ةامتشالف

 !اماعزملاهدحا ةايحزم هنجرحأ نت الطلا قف اهتوموا مماومب ناطت ابنا يل اط تناذ ٍكقلط | لنا

 نامت يتلا يلا انفطم تيت, دع طرشلاّن ل هيلع قلتم عم الذ امينا هتكب قيدحام د

 لاف رض دانأو لاوس تريم الذال لخدي ملاذ سك كانك
 اكهساف يلاط تناف كقلطاملنا ل اتفنيفلط نيقلط تل اقاذا كمون الع ةنبإف مثل ماذا نهد
 ابا ل زاولانعاّتشو نايس قورةسؤ قالطلا ةيصوصختا و ةيقل ايم ىعلا ع قىلطت

 0 ا اهنومدج و هوست عقل زميل ظالاذ تّموللام اهب اهتومب قاطتال

 | ذاايمإ,ةوككهتومناعصتلاو هنم قاظلا كه نعس ألا و دل ال#للا لع فيمن !اذارئاف جوزلا
 دامّرلانمردقلا كلذ ذو قا8طلاب 0-0 آم اهبايح رمق دف كالا لع تهرشاا

 ئنااقلا عك اا او طرشلا روف قالثطلا حوتو اص
 هسفينح نا وُ هناو هدوكلا لها ل ان اذا أهم
 عءاوسلا لع تمولاو أت: دازحلاو طرتخلا اهّبماب
 ان اع مدنعد 15 ىو ..ىت ايياهباذا ناكيزفذ

 ذا دكتشملا طانفلالا نادك طوطملاو تق ىلا نيب دكنانم انا نيف وكان: عاذا

 5 ”ةلككدوجول |طخاعوهام ل عاخرت طرغملا تناككذاف اًدارمر خللا قس ول نئنسملا حا ىف تايتبسا
 طيزلاد سجل نذا يقم حف ةصاصخ َكبشاذاو طوف ذامكود اضللابهرزجيو
 لانه هدا هجر ةفيزح ىلا لوف اللهو اناجنل ةقيقح

 .دي يصب ةقا لوقاك مب منتقى اضمدل انبأو

 طقسال قمر انقوو . طنب زكا هبانك
 تلا7/دارئانكت قولا رتعوشوم نييرصبلا ل لوف وهو لرّودممو فس ىلإ ىأ نيعاذا ١ ةلكذا ىبسد

 تقول ةعم طوقسريخزم طرثلاعمؤزعاستام ينك لا ىذضياذا ليلو اكس هلزؤ نسم
 ش انل و طرشلافمليوزاللا س,ةماسهب ا مورل دم طونلا ل اك اهوا مل منا 0

 |١ قم فال صيصضختو نييننال مف هيلا مي ىززلا قولا ١ 8 كيا 2 نت سيللارحا اذا كمآ لافي

 ” طرتلاةاملاوتسااّماو نالج ني اىابهيلج نيب لعل مشت .يرعنللا ةدورضلل اذاب منل اهرْجاَتاو
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 ناجناو ةقيفحلا ناب ءرج فرظا اوم طوفس يعزم طرنمل ىلا تبسي ل اقيال ضيفنتسم عب اشف لغدلا مج ريغ
 ديضباوصح دين والكل ةدافاراننعاب طرشلاؤ ىه تمن نك فظل ىم ناار عتشوا لوفن انال

 زل او هارد هافؤن اياحر اكواتأي ىزآاانم طولا عم نصقنملا ءارشبملا' انعم هلهد وماطم ةاهج

 طقف تقوان :عوضومااذا نا هإصاخد جيولتلا ةرازكالاصا هل عضو اد ىبغ ى طفللا لامتسا كاذزم

 نيلانملا امكن اهعالو ةقيقحتال طرغملالعاممضنب ل دل يرفاذلرشف زمال مالكلا ع ”ومجيزم منيل طرشلاو |
 البنا مالساز مالها نك دل عضوام يي ةررعتاس دحا لكوا يذلا ظفل نانحا طفي لذا نيدوكذملا :

 00 هرشلا عناسن دضو تفولل وه ئصبلا ةاحل دعو لاق ثبحرو انملا ىاه رشي هبو طرخلا

 | نالاقوم ناجع لونب طولا عتستدقو هلوف هحارش نمي نق حرفملا ل فنصم مب حرصاكتفولا
 0 الع لدي 2 طوغلل [متستدفو هلوف ناو اهدنع اًيمجطرغلا و تفولا ةعوضوم
 لجومدج القفا ةرصاق ةقييقح نككف هل عيطوأم صعب هرم نوكي طينلا ةومتسااذا ذا نا كلا
 تولاو طرنلا أ انام ن كال حاسب ال اهبل ةعوضوم ابا لع يكف يكن ادع ل وتبإعتسي دق و هلوف ديشت دعنذا

 ملة نيرو مللوهو نيققحلا معي لوف وه اهبل ةعوضوم ابوك هل تعض | مرضدبإع د نيكلابنع قل
 طولاو تولاو فرصلا تقولا نيب ذكؤشم يؤانهلعد ا هو ناقزلازبزقت سال فيرظاذانا
 يف اتلانيج عج وزمذاب ةريخيو رانملا بحاص هلل اق ايف عملا هور ضعبلاباجإو انه عيديملا عرش غلاك
 0 نابددد امرت نوكيدف كقول اذا انه خانتالو نيينعملا نيب

 قلسطارل سرعلل انا اذا قرزدول هيدل نار ذش##
 تككساكقماشم هعوفو 0 طف

 رانا ١ نام اطيوئئجوز نلطا ملاذالئ الا ةلذا ناؤس مدقتملا 3 الطاإع

 لاقاذا لش تكسو همالكم نب هقالاط عقد اهدنعو انها مزج قفل روف ةنن كاس

 زاد ا ةلنئمب تفولل م !اذانا مول نابخما: نإ نونا هلتف اكديم ف تكس دلو ذب ناكلاذ قم ةلك

 لاقت كيلا سموا وم طرتلاو يتسن انا لينغا ذاؤت ١و ىلاعت هللا 3 نامزلا فورظ
 طوقس بجوبال انهو نوكبل ناو نوكين اذ ناثلا لويجمالبقتسمدل طرتلاذ اة انا بسافرمانبإهيفو

 قاذاؤ نق وأاىعم طقسال : ل |ىلواذ زي اجاذا ذودرزال قم هانم 00

 لقا نادلو زاطتتف لي يك عاقيلا نعل اخنأمز لناس ةالطاناكازم تبا
 ىعم تاككذا اذأ و ةددشملارومالاّحةصاضخلاةءاضا ناذ مدتقنملا تيبل اى اكطوغملا رجم نوكي

 واصلا لامايشلاو دل ئجبوخت ًعرشوا ةداعابهف بيرمإ لا ةظتتملاوا ةنباككارومألا ؛ ةيرعتستاما كولا
 انهن اذ قم فالخج ةددوملا نوُملا ايل اعتس. اجاملاببف تقول ؤىم فدو نوم انف كرلواف
 ىلع ناوججالو كولاؤعم طيقمؤم لديال طرتللابهلاعّتساو لامع ةناككارومالاةوعنسنل

 توااؤعم تءاكأذا ةنياكلا نوم هل ة.لوحرإ| هواه صاخ دل نم زلة لاضبأ نين برعم تقول |ىقنووح

 طشلاو فم تلمج. نا ىللاحلا ى علال كفاه ملا ذاؤإ انتادا يفو شمة كشلاقو ناموا ابهف تئاذأو

 5 قاطو فذ ليغلا ول ميل نالطلاا مدع الا نال كلاب قالطل اعتيالف تقول |وعمب تاعجنأ عفو

 نالئلانه كشلاب ؛ عنب الف نارتسلا قلعلا ذباصالا ن1 نا ]نمر جلاب ديضنيإل قح تنْسأ ذاك سفن

 ٌَق : نتف رمت كوش طششلاد رح ئو اذاو لاحلا» عه ماف تقولا يون اذا اّماو ةنجوُرلا نكولاذا

 0 نوكال

0 



 ولر ملول

 راد

 ” اه! امد هنف ناكىَوري امهمف ازالته ككاو
 ن ١ ظفل ]تمول ظفل ناكدارلاكخدول خف اطتنا ل اقاذأ .اتو فسور فاز عوور نسي

 امهضاوتسال اذ يعن اكل ايمتسالا ىف طرشلاو نوكي ف نا همهضيام اًمهفمو
 عيذوام فالخازهو ناكمالاددجدوخغلا ! نع ا وص ىرحالاب نيلتملا يىدحا طف ف

 ير زعإتن ا ةمرشالو امنع5ود اكىنالا ُْط ىو نال هل

 ٍلاؤتلا ناك الثمت م٠ ىلاوحأ نع لاؤشلا كو

 لد نيكني ف ثيحيو ا ل

 ةراهغسا ايمتعزبملا لاوكسلا نع وسلا ةحوضوم شو تيكةلكببع ثق أ
 ] لاربع تاور تالا نيزك نيكل اهدار وف عالجت او ميسو 0
 ٍ لاهل فرصا تاكدجو لونك اذاواك ءن تننط فركو تاكضتكو ديز فيكوح دتسالام

 راب الا سلو ثالشلاو | نأ كش ةلاح ةّياب د املاذا تش نيكول اط تن اوعائاحم

 0 ةيفيك1 ذا كيش فيك رح تاروت 0 ادام

 11 عاتتتسا ناف لاح نعل اوس نيكو هلوق نم حصول مرات كاف فايس اك نيختر ب قتعل

 ا هكا لاحم نع لاؤتلان ليات 00

 الطلاذ 2/100 قي تين بك نحدتن

 0 3 1 نأف اايحو هنن جؤرلا
 م)كياز انهلعامو ة ةيعججر .' هعحاو كف انل اخداو

 ةيشلابةاعرثإل ل اكل قتمي تن تش نيكرح تاودبمل ملوملا لاق اذاف قيساملع خير تن
 عيقو لع قل او ارم قتلا لضا ها نتركي لحل نع لاؤملا فك دل ه4 قتلا ةيضيك
 ا راد تاتضوا ةنادزع لاحت ةترلا تمي ذا ةيشملاب هقلعت نكمفصوووا ل اًحدل سب

 يلاقي هودلصا لاحاكهرسإذا تلف فيك هلق م ئن ةينملاب امتي 1و ةيشلاب ابله نكي
 ابقو(قلطم هوغو ىيبدلا دجو لع هدبو لان لعإذخحواًاصم تزن ايامك بش نأ نم
 نقولا ةيشملاب قاغت هل ةيفيكال زها ٌناداملا نأب و حوفدف تايضككاذ لكو نامزلا نم ىأبام

 . هؤاوحلو عفن تل فيك قلإطتااهل لاقاذا ةداتل ا ةوؤسمالا حا .وقد دب ةنبكلأ ضيوقن اهلي
 م قلاط تا هلوقب ةّيعجر ةقلط ف ةوضالا ذود تانصلا ولج لع لدت نيكة 51 ةشلاإ

 لقتشف فيكةلاكب ليلا ةضوفموإ و فاضو او دق الل اذا ةظغوا ةفيخلّتبإب هت نا اهل
 تفلتخا ناو هيلعامشا ام عقب ياك اذذ امه تمن نق ةين هل ناككذا اذا و ةينن جورلا نكي ملاذاكلذيي
 اضراقناذاذ قالطلا عاقبأ ةاصحلا هنالف هّنئاثاو امل اضف هتالفامباتا يتلا ابحا نم بالف
 لفت ابجو انه :لاضيفول ٌماوهو نويهشم ل اكشا انبهو ةينمجرلا ةدجاولا هو لصد اىقدو طقس
 تاّضوفنلا ةماع ناو هنيه قرولاب نيا لاول هنع باجلو تاضيوتلل وراك جوا نابتعاويعر ,

 جب ءاوتف رقت اعدم وهو ىومنا اهدحا نيل ةينلاا لت انددهلاو ةنونبللا نيب عوؤتم ضوفملا د

 تكامائاو ىربك ةنونيبوش يذلا ثالنلا عاد دمل ارامل ابو ةنونيبلا فصول اب داما ثا فصول

 نول
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 ةترابعلالحَو ثالثاَو نيرا لن جوترلا داوم ثالث
 كاذ نع زم هئاف ىذملا ف الخيار ابتغا عصف هفنل ارك نرعامرك

 لج وسال . بني الرا امسهددل نك
 افلىم بانه اتاهنان ل اوؤسعالا

 قالب طلازم ةيقؤعنملا تاذ ىقمل كت ا ومسحلا نع قوك لام نا دمسحمو فس ىب ىإ دلع نا فامد
 هدوحو ةفوم ناكاّس وسم نك ل امل هد وجو ند ,اوس هزصاو هلال ريغو جاكناو عبللاو فاتعلاو ظ

 حاكنلا ةياحلاو ىيمملا ل كاملا توببكدفصو و هلا ةقرعمملا هتونت ةفرعم ترتفاف هفاضواو ةاشاب
 ٠ >لصالاق ام ليصلا قد فيصولا قلت داضو ايونساف ليصالا يلا قتفنم اضيا تصولاو
 توكل ما ثورض قال طالرشن ضيوفت نايف ةيسجترلا حلا لككبللا ضوف مدل ةيشملاب اضيدا
 توزكن يك اه هلوق اذمم ىاىلاق امك فاطو لا نم فصو و لاوحالا نم لاح تددب
 ميواتلا ف اك .داح نع كننيالزلا رورض هل اوح اكن ابزتكلا ]ضال ناك نا هينالا هاب

 20 دريم اوالش َناقالطالف ددتلامب مساركداو

 ننق ىلا ف اًمنرلام نك لذ . .. تميس ركقلاط تن ارزهإن
 لاخلا نيككامتتساد دل ا ديب عتست دقو ددعلا زعل اوَسلل مثما ةيهابفتس لا. كح ظ

 دب ذو طرتلا ة عم قرشا سلجحلا ف اشتمل ام ةالطلا متي ذ تيسر كول اط تناا هتجوزرل ل اقاذاف
 عونمىيكتلا اميل: يخلو ةيسابفتسا تسيإ انهركداب لوقلاو لطب هت در ناو كيلن م1 ساجلازم
 هماولاو سلبجلا نس قتل ام اًتالث وا نيتنثوا ةدجاو امضن قاطت نا ام مم همامفتسالا 9 سيثكت هلا
 ناعم كلذ هل جمل اشالاشم امش ناطتنلا انوا نإ اًناورلا حلا نإ هركذ ازا ففلادنع هدع
 ادله دي نمرم لا جرح تقرش ول ذا كإذ ىلا ةيطضم اهنمدل تسب نم ضيوفنلا
 ادضيا هطارتشا فتكا ن ذاته ةي طزتلإه رش ميالمملا جورش لاك

 تن انانهباضا وشرف .. ١ تكلل كر الذم ثيحو
 ىضقاندشملا يواشتولاه ...٠ نكذنانيابوا تل ثيحب
 فا امماذااذالو نك . فم امواهسياءاضيا

 - ثيحؤل اطتااءاوفب قالطلا ناغ يان اغلا نه 4 قالطل ا عقي الف متيملان اكل ن امسسا نبإو ثبح
 افترلام قاطتالف ةكشملايقمو ناككاركذ وفايف ناككأب هل قاف 4 ةالاطل د1 تليغزباوا كف
 قاطو م ذ ا اذاهنا ميلع درواو نهدي نمرمولا جنح تما ىلف سل جلا لبع أنش ةرصتشتو
 3 ورك د هلوقف طرشلا ة )صاع لا نأ هل نتي ناصف ل ملا ىف امكراشل طولا فرحزع انام انهاناج ةفرظل ايما لمذا لاب بيجاو داللا تلخد قلاط تءاف لاخلا ىف عين |ٍغنيف كيش
 تشم خلاط تنا لاق ناب امم ةداجاوب ىلا اذا اذا ةلكوا يقم ةللككانكسبلو لوهجلا 2انبل اب
 اهلهم لوا زقيقحلاَري هيف يذلا طرا ناد ىواو هيف لجل ان مايفب لطسمل مال تيشاذاوا
 ٍبْقاةِفرظلا خاطم ناب درو ناكملا ةيفرظا مسببا ناب بيجو ىل نااذا نع انام
 نم مناي ل ,ئاب د و جرانلا هل دجوالةّيفرظا !قاطم ن اب ببجاو اهمدعنم قبلا يا
 هنضخ ألا هث دارا مّرع ديبفملا نمض ىلا جرانحلا فق طملا وقح مدع



 3 ذل أ ةمالع ناومملا

 قاطب ضانال او روكا الع
 26 < ثيحم ندرفا أذا

 انج ولا تانبلاهل اذا

 3 ويشمل ىلع اندنعشرب
 ةلصدرسإو مص الخ نبع
 لعن ف تانال اتمالع

 انونماو نهدلا اهات
 لاناق نوك ناو هروكذ الإ :اشيوماف اننانب
 ان كو يذاا نم لأ نما 1

 ٍ طالما نبع ثانالاو نوكزلا لوانشات رنعرومكلاىلع نوكذل اميه ةاتعب دوكدملا بما
 نانا لاكي هدو طففركزملا لع قا طي اكن ؤملاو كرما زلع قطب مال ةفنقح لا هجو ىلع كلو رث 1 10000 0 5 - #١

 1 ٌنابوحلاواهربغ وداطجلاو عما نلحد رتلاعإ ال ةقيقحلا قلرطب ثانالا] و اننسإلف 2

 نم لوالتنلا ةلياف ناف هيلا تااثملاو نيسملا نالت هلوقب ل دتسيامتدو ياخ[ لدا كاذ
 لالالا كو هنلا يرئام نلف ءاسنلّنا هلا وسر ار [سرها لوفوهو لوزنلا بيسو لوالِ» هه صصنملا
 ل ةلقتسالاب نهركذ هللا ىزنام دال ناب جاو نيئتمالتلأو ةالّصضلا هيلع يكلف كرف
  يلنوزنا اذا ثاندلا لو اننيدل ىوكرل اّهال#ن روك نملاومجلا نان لا قدصتوسلاو هلوثد
 كاذإع عرف منه غال ةضاخ ثا لا لواننت ثينأتل اره ابعل ممل اركد ناو ةّصاخ نب نوكيدل
 للاقولو نيقيزفلا نالا وانني وسو تاو يب ىلع ونمأ لاق اذا ارييكلر ملا ل يك ركام
 نامإلا تنل تانإلا يوس هارسلاو ىلع لاقولو هد الوازع دوكذللا لوانتبال ىانب لع فونما
 1 قرللا هز هزماو زخا خيانملا ناماظأو فخ ققحلا لاق نانملاجأم خو ىلعانهام م نبل
 اطر نعصو صخر د انا ىوكرا ابر صوصخرمظدلاو ررغل اثق ةيصٍإللا ةراعانلا
 '- نابل زخرانو يرفرف 0 ناكشيح نا ا ف طاينتح اللف تانبلا ل ىخدامإو
 ىانانان اور ةالسملا -جاشملاضج لاقرب روكزل اص | ضتخا رفينح ىلإ نعو ل اله هرادخناو يب هاو

 1 صخشأ ثيحدل امتسا ةزنك سها دإ أم حرصلا# ١ ١
 لدي اًمكرداملاعلا كب ذ ة هل انعتسسا ةئكك هنم دارملارهظ ام ميرّقلا يق جرم

 سنا او هاذا يبرم ازع جرج لاعنسأ لا دّوحو نيب ح هّناذ ةملئلادروم هلع 1

 '  لارعتسمسلا ثيح نمإل ةفللا ثيحنم انهفروهظلاّن ل حلاو ضملاو
 نيلاذ نمزكالاو قلاطو . رحل ةقيقحو ا نايم ظ
 ٠ تاما هلوف نأ اطورح تا نامل ملوق غيوح ظفلك ةقيفح وك ميىضلا نا يم
 كإذو لامس زيك يرضلا يك ن انما ناف ملا انه نم اك تلا احلا لوف 0
 اقفل داطصاو ةنل نةلوادنم نافراغنم قل اط تناو رح تاملوث و نيفراعتم ان اكاذا امهذ قت
 .٠ جابت منوجرف ماس لاق اوما طرفا كذا و ةواصااوخ فالغبميلع جالطصالاو ةفللأناننال

 هروبكسإ

. 

 ١ 3 52 ّ . ظ اهقفالا زإ سبل فلما 3 امضصو نال جكلاو فره انا ةفل ن انجالي نبل اشامزكرانما

 نيد ناطر شاب نق ركملا ناركملاو
 ىتتملادل] يوني هلازع . ىنفتماؤحظفلل انو د تالللب



 0 تلا هه دس هكح ناب حور فغ
 مكن لا نبغ نم همام ظفللا واي كلو فلان ددب عقارا ةان ققحت عرثلا كما ناك ظ

 نيِضامُيلا ل ألا ةجاحلا + نال ظفالاؤىم هناك محلا تالا نفتساوح يل واؤللا كإذ دارا

 هجو قاف َةْيلاملا ةجاح بيرل لاعتسالاب ادم دحاو نعم نيش ذافصعللا نع ظفألا تالاحيزصحا
 لو نا داراوأ ناو ككل توظف طابا و ايفان ازال ةالاواةالطل فاض

 فقون لانلوفو سبدقلا 3 و الطا اوا ئانعلات رت خلاط «اواّرح تنا ماطلع ىرُك هللا ناس

 قانوزعةالبطلا يووم اوركدأمخأ كي يون نأد عقب مال ع .الصا اًئيشونيرل اذا هانعم يلا لع

 و !مانعما أع قداطلا ظفلا باطنغلب دين اومَّدب و ئادر ةبرّملانعانكو ءاضق 1 ايد ذدص

 10 تااوُقوهو هتجوز ضحي قالطلا ]لال مرّنكولازإو ةبباغلاىلاةبَشلا
 هيلع مق كرير اك حا رصقب ظفلشلاب رباك ١١ نرف ٌبككلكو لاطذخا ماين باكو تان نكيزمألو

 9 م لولاقف قالط يمل تدوم هرلوقفةيس راهب اكد تلون اقوال
 0 ىما اظن ها فش :ارقا اجوزل كاقو قل اط تاتبتكذ) ةاما ةينثلا ام هيلعو ىلا
 وي ةشيحيلاط إم لال نخل يركن قاب ننزل ب طخ لصق مل ذل ناك

 رمظا ف هإ امتسأو هانحم تا يزل ةياتكلام
 نروكب ةقيقحوا انا . كيبتبم د

 7 تودهرطي لذ لامس | اب نم هما رتنساارالكلا ةياك ناو سس

 ناوراننسالاررصق نعتسي نابل امتسالا بس هيف راتتسالاف درلالع لع وحاللا ذل ل دم هش
 مراشلسالاد لمجال كشلاو ءازخللا ٍنيزلا نم عطروتل انهبو نا اهاظ ءانعم نأك

 ديهاولمرتخا اكمباضأو رانا بجاصك ل امس ادْف رف هيب ينم يار لع الهو عضوا
 ةقشقح نوكت 2 عملا . ياكل ملاوتسالا هوحو ذ مكاكلانا هلبب ىف هزلاقم ةلاعتسالا

 نامت ةققحلا نماكن ب وأسم ٠ نايعو| ةقيقح- ظفللا ناىءاوسر اس لا اه نادم ذأ اًناَجِو ش
 قا ةقشملا خف نيالا دجواو فايس اك اضل ظافل اذ ةياطكلاو ةقيقحلا و ققف ديبو نيدو
 تانك ويه عع جت ازكو فرعنا ناجل ةقيفخلا ن ودب ةياك د جود صل مق نم

 ا

 م" قلاط تناوارحتناوا

 تاج

 <ن
 ىف
 ع

 تت

 روك نلت #ىملاب باكو املا ى منو شد فراغنملا ناهلا اهبودب دجوبو فر
 رتياككو نيلوصالادنع رياك ايملادن دنع اكو هام ناف اتفطم نيينايلادنعياكلازم ملا لوصالا عا
 ظفاوؤ لهو نام 0 ىعم اتم روش ظئارهذ ذأ هريش ف 2 رص ةقضحلا يق ن نم ةينايبلا

 لقتل بيزكلاو فدضل مجم نوكوقلاو تالا مقاهي زلال هل عوضوملا انعم خوهتساا ٠
 يؤفالو ادا هلن أك ءاوس هتماق لوطملا هداك لوطب صم 7014 لاف موزام ىلإ هنم
 كلذ تمول :١ دا ل افيأل ٌةقضحلا ةدارال ةرناعم ةِيرق مورا م وهذا ناديلل هئئابم ناضل اذ |

 ةدارم 1 ىفمم لذا نادحملاو ةقيفحلا نان عج را ىو ل سل

 بتنم اذإ اباقتد ءاراوهاف | لوقنانول عيتموهواّمم ىرناللاو قمل ىمملا
 يكز ايلا ئملل لا هنب 2 اذن 1 اصاب يتلا نصلح |
 وج ١ كح دما مجرم ىصقلا طانموهيذلأ



 - ليقدم هرزعالكرئامضل ناك بي اضل او بطاخلاو ماكتلاريصنم اوه امريعضلااب داملا
 بطا باكو علا مضولاب تا ظفل عضو وضاولا نا هّمشَحبو ل امناسال ادنعاهب داملار انتسال,ةاكلا
 ظ مشو ذل ل حوضول وهو نصب بم انعإلا دانا مهلك تلح تأ كقاذف نسم
 . رو باطل هجوكهنيه يرقي الا الشم ىرج عوأي ز را لاعتتسالا ىف هنم حميد هنككماذلا
 .٠ انسالاةأوويطو| بيحب هلول دم ة.راتتساللف أّحضو نيعم بطانعتل وادم نا مؤ ناو ٌناشالاو
 ١ فدو ركز ناشوه ملا منسال نيج لكل !روصقم داتتسالانوك دو لايتسال يح
 ١ ف اهزم نيعم دصأو دام ناو يضولا هلوارم مايا ذ ترالفانك تلعف تا لوقبفو رُمعوديز
 . يلامالغ ثّيزاةانلا صج[ اكبب ان اريد أل انللازكو الف تاب كمعمارين هللا اما
 بح اختالف ٍبِفرلا تيارا ذايدربولإ [قف هرترل نأو هل لفن الف هّسار اذا الفلا ل اقو هل بيبص
 " الفئاتب نالخ أ اطاو اًئيعم امئاغ صنت هنم اوم ري ىضاح نا ىل بيد الذ ها عررل ناو بيمحلا
 | نم ةفعم لول ذا اناكراكتما ضخ لامتل ناو اوما ل ايل ىلا قبس يي فالول ماتلااذكو
 . لاتسال الع قاتتناهيصق و نيحمل كتل ا عاوضول ,لولدم لعن أوورمسعو لين ماددي ملم كت
 لاوتسالنيحرانتسالل اأو اكضو ملول وم ثانّتس 2 ذا عضول | ثيحبم هتيفرعلو هل وأ دم حوضو قانا
 لاوتسالاةلاح ماب لوتل | اّماورنوقت الدفو بي اغلاو بط اهحنلو ملكتملا هيطوصخع نام وفن دف

 نكرر ينزل هل نتتسا نيبح ما ىزت اكوبف ديزل ل اعتتسال ادجيركتو ورجل هل اتتسا نكي مالو قنسم
 بوجوه ملوف وافل اهلا ك إن ى عاتنسلا بجو ل ل رلاعتسس ا دج هريطل هل امتسس ان اكماو ارتننسم
 هاف حام عقدا كلذو ٍةَينلا نود لمعلا بحبالزلا ارك يا رياكلا كح ناب. ل حوٌرشم زملا
 1 كحل ةا لد نم اهمايقم موت اهوا هلا نم لب هه دارا ريع نم ءظففلاا

 .نيتالط ا ؤلتاجلانمانذ 2 قالطا ةيصال ات رشو
 011 كات تاب سا وشم فداشلا سان ا دة تي
 دداكرع زهاطيلادعملامواعم ظافلالا هذ هو ب د ا|ملاتشا ام ةءاقلأ ةقفح نال ةقنضحلا ال ناجا
 د|رلاموامزب ايلا الثم ظافا لا عيه ملصتيا مق اهبالا زي نم ةياككا تباغانرك نال نهإن
 ىف ل دامماغتس اذ نينو حاكنملا ةؤصوك ةفلتخم (عاو |رتعونتم شو ةإصولاوه ةنونبلا رمال
 يالا لا تجاتحاو ةناككلا ظفل اهل ىيعتساف ةونيبلاىغ .١ هيف ىوظي يللا اتعاب ل هسن

 تيد ضن دالكأأ بجومينإلا الطلا عفو حاكلاةوصوز عت نبلا نيمتواسما مابا وذيل ١
 | .« ديقلام ليت ينل ةيانكلا نال اًمعجر مف اول نوكمزلي ىتح قل اًطِتنا نش ةيانكربإب تنا رجح
 ْ جيشنا خ ةمدامل أ هبلع درو أو اهريغيو رانملا حورشو صيضؤنللا حام قو 6 لعانهو هنعمل
 راتتسإو هياكل ةلانبإل اذ. ةئاتس ىبغةهاظريوغللااهتاموهفم نايبرا نا ضيلكلإم هيفام عم ما
 ُكبالو نيك حونمت هيف رانتسال رهاظ لكتملا ده م نادي ناو تايافكل لاس كاب لكيلا دام
 . لازال ورمفيرلو ةتتس ىلا ةكيضأاب نوع طموهو اكتمل ةجنم نايبإلا هيل اونا
 اهتفاضا كلة ققح تاي نكن اب ببجاو ىوننا ةيخو | تملا ىايتعإب تاكد اوس ربدالاقتسا
 تما انكرشوف ةناجلا ناو ندلراتنسال ةقبقح تايافكجا مرض ءؤصاحلو ناجي قالطلا ل
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 ةلاؤملاةداراناوج

 عد

 )صاح يزني بهو كاثإ يبل ايعجر ادم ولا ناكذل او يداي اكتسب ذا قولا
 كلان ايلا العاهرفاءدني , انك أو رعضول م[ عضوا بجاص كا ذو نط اكدارالا طصاحتل باوملا ٠

 مورا ملا لكما ةنةطساوب هنمةّتضي م ىت شح اهازعم ةانم نايل اب دارنا هإصاحو فيلكا انهما
 انهو ةماقلا لوطملا نم |قتنيل هموهتمد اجل اك ارباكةنونيبلا هفصعاقااطم ق الطلاوه يزإا
 - :قكن مل فىلع اماو قبس اكتءازإ اب وزللاو ضرما ايم ز الل اوه ::امككا ى داملا نا طع بم

 نوكي ناز ويمزال ما ثيحنم مزالاا لاميال جواتلا 3 لاقل كفؤ 1
 نلوم الا ىلاموزلملانب] اهتنالا نوكي ىح كباًضصي لاهم ولما ىلا هنمل تت اف تا
 وكف :نونيملا نال هل اًموزلمالو (ًيعجر ىالطلا نوكي نا ناوجبف الطلارم نالب سل نيايلاو

 لسعد و ئذالةيدرو انعاانه هطول رسل دوا ماك
 ةدارا سول ءاوهور تحب انههو لاق مث هوو لاح ةإال دوا فرعيرم مر ةيطساو هنملاثتنولا
 رتوثوزايالو ترككاو ف دضلا هيلا عحربالو اًموصقم نونا 3 ءافخ الف جرا 3 هل عوضوللا
 ةتونيللا ةفصب تالطلام ناب 'يارق داجلا].وطب زءانكلأ خ ايلا لوط توب مزليدل ذاع اولاذ
 0 هزهب مقاول هس هللا ك,ىفاشلا دنعو ىلإ
 نئايلاعقي ماو هالو كسل ةنونيلا عاقيا اماذ ىجإلا ف3 طلاوهو دحاو عفن ُهَعاقي جوال

 5 ىلع 00 وأ ةظيفلا را بودل
 نيبن »كوزتعابآلا  نوكاّئياب اذ لجانم

 001 ب
 اياب فال ياك حاولا قالطلا ناك ةّميمحال اداة اللا ةياكميلرق ن وك[ تجب لنا
 نبلو نعي اكشن ا يلا وع مربخلاب قوام الم عقول ةقّقح قالطلا هب انك تن اكول ذا
 ةلءاو نا ِكّحر ىرشسا يدتعا هِف قو ثدلثلا هذه الا نب ابلا قف دال | ةب انك قبف كانك

 نوكاباب هلوق نمراؤتسال ا ةراخا ةيعرقملا ءانل ابانيتالف هل ذف و يجر اهب اولا قالطلا اف
 فكي لحاو ةيعجر اهب عقاول | ناف خده لا نإاب قالط ةيانككأ نمركذ ام مقاولا نان
 ثالغلا هذه هل ناجي قالطل ا تال انكر نا قم ناجملا نمانف هل ىف نماانثدسا نوكي نا

 هذرمالمإل نا هنادحبو يجر اك الظاء عف اولا ناكنإف ةقضح.ق الطل |نع تاياخكمناف
 « سحر اهب مّمأولا ناكان او كإتو هذه نيب ةبجلا هذ هنم قرغالذ نافملا ةيجزم اضبا ثالثلا
 كيلعبما 5 هنلاهت يذدتعأ دار.نا امتجيف هدتع بسحل يا كات نزعا ل اني مالف يدنعا اتا

 تبثما.لا للي عزقالا دع يون اذ اذ ءاؤ الا يبس يا حاكلا نم يدعو اره اردلا كزنعاوا
 يمأالا اكن قالبطا ةقباس ىضتقي [فالادع بوجي ّناةرورط هأضتقالا يرطب قالملا
 ى انه ديازلا ىلاداسالف ةينجتلا مج اولاوهو مالكلا م بام ددف ددقإف كدورضوضنفلاو
 ل خرملا نيعق الط نال ارق الانع ةقنقحة د اراو كاضتف 1 ةمجالفاط ىه# اًماو ام ل وغدملا
 ل عببلا ما قالطا قطب اقلاط :جوكرعلان ابحت عا هلوق سف ةدجلا بجوي لاه
 ازكك قطن هدو ابل ل اقول زَأ يو انفلا خخ حرص دقو دار:سالا بوجول شبس ةالطلان سلا
 ىف اونلا وطرب ممال كنفلطو اقل اط تنزع قالي هب عقب لذا ىقلطنعان اع سيالو انه

 عم لدوطب

 ملم اقمهل

 وعم

 62 حوس



 , قالطلا تبن كلذ يون ذافرخأ جورب قتل نوكيدأو داولا بلطو خطوال نوكد التين لا ملا نيربجرلا

 ةمشكابروممملا مدعو كتانسلا# دمحلا طوق معطتلا نود قدما غرس اوه و ش

 رطل ريبصإ بتل ذا وصقم بّبسملا ن وكب طورشم بيلا لع تيسملامسا قالها نادر وأو هنغيصلا 3
 طولا نأب برجأو تالتحالاوه 2بل زم دوصفل رم ن | هاظو ذالجلا باب هم كرملاصا نفخ ةاغ
 ةداملا فضلا رماصتخاكأّسي) هب اجنم ل اتا اققحل ببسل صا صتخل بلا لع بيلا مبا قاض
 خو توم كرينلاو ميتل اهلا هب 3 دجوي ل ف داطل !يصتخمذل اطل قنرطب اميرش دادع لاو بعل يلو
 يديشأاف كتقاملي !طرامضإلاا باب نم يتبع نا لافيدقو رول اما قاتحاو جوأرلا دادنداو ةماصملا ةمرح
 ١" الستشالعقدلطلا تب اعربغ جو ةدعل | بختو ق الطلا تبني وخ دملاؤف كتلطءف ال كدتعاوا
  ة:ار بلاطو عل ةحملا نم دوصقل اوهام مضوتو هإرمضت هنالك يٌريَسا يدل ذم و جلا بخت

 ي ةدحاو راجيرشولف هدحأو تلاماو نيو جولتل ا ى ازكأنه هيا يدل فب ةروكملا ثخابملاو ضنا
 © ٠ ما انا . و ١فنك 2 ١ 9 اتوا د 3 . ١ مة 4 م

 "فصول ةماقأو فوضوملا ف ذك دحأو ةقلطتو | ك ريغ مرا يدنعوا ل المج واكو

 اضو يهز نا بهك وفك دحاو ةقلط تاذ يا امماقم هيل اِفاضملا ةفص ةماقاو هيلا فاضل
 | رق انوه لازخونمالا يار فطلاض ضاع نذل ال الواكر ذا نيل ةطغ داعم
 نوكيري هتيلالاب قاطت بصن ناو اه عربخ دل يود ناو قاطت لمه ر نا لاق نم مو فقولاو ابهصدو
 باطلا وجم نب نوف هي ل ماوعلا تال لولا حصص او يل اىلا جات ناو عاطل كن
 ا يسم[ اة الا يقف تالت“ وصلاخ ةنونيل الع ةل الدال ا )ص احلاو

 ١ رماها ؟ىوصتلا ننال "مالكا ياضصااملا ىرصلا# ' ٠
 ْ نسيب يلجلا توانتلانع « هددم تامل اباه ناو

 0 ا ةرصالاىم
 1 ىلا تو اننلانم مهنيا قندو دل اكتالمزلاب مندي امو ماهفال اخ انكروصتل ةي انكل أ دإ
 ” يشل بألا فذتل اد ح بجيالف ةي كك نو د عراب تقي تانمشلاب ار ديانا دابنالا دجوو
 بطاخلا انزيب اًضيرعن ٍنازبانأ تسلك ضيرخل اال و ابتطووا اهيمق او وا ايهتعما ع بحيالف الا ل
 كهل ةولو قلما ديال تق دصرخأ | لاتفف انزل م الجر ف دق ول مالاس لا رخ ركذ و
 لوتل )لاتفيا دق اذإو هبي لسن ان دن مولا بجو هيينلا ناك اب مخي قف اذ كق
 ايف تفرك قزرك روم ١ ]تحي تف دصو سلق انّرل الامن د5 نوكيا امدك مام د هنع هن اوضد ع
 ْ هر رتتلاب ليتر ةدص ابق ؤزم مددت وتسالا نر جوانب تلاكك نيكه ىضد
 ل طقيدملاو لولا قدصلاضتقا هبوصت او اق ذه نك ملف هلل فذاتلا باخ,
 بلياخل|ليجسإعزنع نابخا مال م]صتب رمال ناق اكوه ف لانج ير ورض مالى ضتقلاب تشالف
 نايدروأ ذا ماب بيجأو مورل اديفيالف م تما كارتش اجع لارا لوتلاوه هيشتلاناذدوأو
 كإتفالا لعاجج هد دعنه ن وهل ]نان لسحلاو هبشلا اكو نيعيب صأاخرما ةمنكملو كرا

 فال قزغتس لا لع مس ءاطنإل مانملا هىنبا مالب فوملاك صلب مجرما منايالجل انهن
 ٠ نقتتلالعإ ىف ةينكرومأ ف زكراشملا :افتنال اني ايحا قرامك انت اوما ىر آس اعدت نمر ةشباع لوف

 ام ساو دب ١ 3 ركد

2 
0 



 اصخ والكل قوسدلام 2 لرالككزماطبذأو
 3 ناشر ورضا رع د

 لف ضيا : كنالوه ل روسنا
 9 0 0 تس
 ِط ريتلاام نيدذ ...: ا دورا( | نوصولاو

 الدسم اوراكل هإقيسسامبي ب امك ءا طير ةرابحب 1 هلدزاسإلا ناوي

 ةمجوزالتلا ناك اذ عريش مف مذ امادجنولا نوك هلال لاو تلا طر |صنتسال كلا بط
 يلاونبلاَيمزهنلا رستم نا لهل دّتس.لا نازمرانملا حار ضب نكدأمو رض لقعلاوأ ةيسضوف عضولا
 11 .الايريضت رب عريضتف حرش يخل دانملا بجاص هركداكظفأأ اووهنمزعرياف زي فلاوكعؤ عزا

 اقتسلا كملنا طبضلا حو و ةدساف تاكرفف كاذادعام و ركضتقاو دل 1 دو ةراشاو ةرابع ةيظفللاةل ةلدلاو
 ىلاتلاو ةاشسلاوهف لاو ةرابخاوهف هل اكوسم رظ :لا'ناكنا لولو هل واول لارضنب نبات نوكيا انا لل انم

 ةراسب 1كدّدسال اذ ةدساف تاكمتف لاو دانت دلاوهف كرش وا ل نأ اوهف ل
 ةيعانف لفحللا | ةرايهاظا|ميشضلا و ظفلاارّصلاب داملاو هلمالكلا قسامرماظب لمار انلا ة.اكشنلا ظ

 اةدلوتل ةصنوف واصلا ليقول امدنهجلا امعاملاب دارلاو مهاز دلالكوروقل اوما ف نم ةفاضالاو ظ
 لما اضيارانألاؤ الع ّضلا "قا لال دتسلاو انا اوبزفتال و عكذ لجل وفل دار ان لاو عواض ااوميض
 رينا هلوولكلا قيس داملاو .حداكنيماةيرياو تلا هدول دوصقم ىخ هنكأ ةضا هيظنب تباع
 ”نلؤوبسلا اوهو ص اريغو ضل مة سيتملاوهو الَصا !روصقم ناكءأوس غم 5 نوك

 لو ايلا ةموحاثك ه لولا ةرماظ تاكذاو ةرابعل نم اوكلاف يام ددعل الع ىمتلاو جاكلا ةحابا موف
 انك هلوا نصا ناك اوس أنعم ةدافال كتل ا رمي انه قوسملاب دارلاذ عببلا هللالحأو ا ةقرتنلاو عبملا

 ةاخالا هلل د باجأ 2 قوسلاو ا كل نيلوص لا ضعب امرت داتا راش ضمب هرئذ
 قوتاريسفل هميالبالف ةاملا ناد دوصنم ةراشالا خ فعلا نوك قح خص لا نتف مب دارا ناف

 1 نيتشل ون هب دارأ ناو لص ريو اًياصا انام اًووصقم نوكيامب قمنا ةدابعت
 يتلا انيمارملاو صاؤحلا ن أ هيلع ديف الصا اروصقمةراشدلاب تباثأ | نوكمل قحرهاظلا
 0 |انامعلل تك رات موو هى ل سم ص اكن اشدلاب ةتبان ناجم اىرظيو ةغدلبلا
 00 نمت ود لولا و ذاشدلاب تباث ماكحالا خمربكو ميدتسي دل ماكتملا
 اكوصقم سبا ةراشملا 3 د للا ةنابع ةنرمتقلاو ةيفداطملا هل ذل دوصقم هل قوسملا ناديرأ

 نمتنلاوةقياطللا نود ماننلالا ةللدب دوصقم وهامرمنلا هر ابعزم ١ نايلع درمازئلهلأ ةللدبإلب كدب

 ولا ةرابحو انه هيما امبلع فلل | ةلال دو هل قوسلا نسل هذ عيل عيبا هتلؤسحاو أذ ةفرغتلاك
 رمل اييبو ةاغرلاورماطلا نيب. والف هلعورماطلا لباقملاصللا 3ك ذاموه انه قوتلا عم ناب رعْشم
 ناومأظلاو ا نودب ميال تاس ف ئعملا ناب نإ قالا نيب يرزملا رضافلا قزو ثابعلاو
 نالا انا .فرتلا نكك لاق مث عمتك سف نم مهي ما لا ةراشل اكم الكل هإ ٌق وسم ىنغ ناك

 فري املا لكلا ةدجزم ملكا ١ قدرضترتللا ناوهو نابتعالاب مهيب. قررلاف مالكا وإ نيس امنملاك

 سيضم صولا ةرابسمرعشام ىقعوانم فرعلا جفاك ابتعالاب رباغتلاو لد:سلا ةهجنمهبق



 ' ّىاتلالعز هففاضراعاذانيمسلاقحا ةالاوهو قالا ملا 5١ قدمب

 الرسل ازم نولوص الولع تأ كلا نغوهو ىلا ةرابه ل دس ارهاظلاب لد تسالا نكت ةوتلا
 قاع وت ف قكاولوانه يو دزيلا حرش ىف لمكالا ختلا هركد امينا ةرابع.ةالدتسإ هاظلاب
 لص تالي دإلاهنم مهي نا قونلاب ديراو انهاكرإ قسرل امرتراغا ىو مالكا رهأظ هل قيسأمب صنل
 ةيطرغلاّ اب ]كمسيْنإ هلفو باوصل اب لعل هاو بو ناكؤ نأ مه نا ةوتلامدجو ماظا الهيل
 ىلا ءاشاب دههتجلا] دس ناو نهي لدي نمل لال دس ىلا عجاروهف ثييملاو لوهجلل ةانللاو
 رك ذو شيلوص الا ؤكا هيلعاّموه طبضلا هجو ق هاندكدأم ما 0 تغتاعلملا اهل ال دّدسالاف
 وضولنيع نوكي نا اما ظنلايلع ل دي يزل يملا ناطبضل ا دجو نا جا اقل ا هعبتو ةجبرنلا ددص
 ةرابع هيلع هتلدل يلتف لكل قوس نوكينا الا لق ىلاو ك|نك نوكيذلوازجأتللا ةمزالو ا ةيربحو
 ىف دجوي ناكناذالاو ءاضتقا إل دلاف هل عوضولل ّمدقَس مزال خعملا ناكنااثلاو ةاضإإف لاو
 ٠ سلا ةلالدف اهلج قوطنملا ل مكمل ناهاشعل ظفللا كا ذ عيطو ٍياغللا فرع مم ةزع ىنسعلا كلذ
 . ملالذ ةمزالالو ل عوضوملا نيع نكي لل اذزضل | ةلال دب تباغل انا ديلع درواو الص دل ل دلفلاو
 < فلا ال نادانختلو ثالنلا اف لحد عضوا ظفلل إد راصخلاب ىلتلا تعونم لعزل
 ١ " مقتلا املا وزولل ناب بيجاو عبضولاب ملعلا همهف طرتشا انلو ليشلا اة هزمرّشلاب تبانل الع

 .. هارو|نهطساو نكاًمزلاضياضلا ل1 دب تباثملا نوكهيفانيالف محلا يلع ةطساوبال مز الااوهر تلو
 ديك[ إلا ظنرل قيسام نمصأل ل دولوملا لعن اكس إف ةمضملا ةناشاب ل1 دننسلا لاذم ياهل اتم
 ىعوعاضرلا متنا دا انا نمل نيلم اكنيإوح نه دلو | نعضري تادلاولاو يلا هاف شو

 1 ظ . هلوقب كإذ نب مت نهتوسكو نهفزر هل دولوملا :
 ! تى ةراشاا:سهدضنإو راما فاتفالإ قوتلاف
 | 0 بجورذ ءاوس امهنركملو .بسالصتخي هابل ابدل

 ن1 اركاب صتخي بلا نا ىلا ةءاشاهيضو دل اول ىلع ةافنلا تاينال لنلا قوس ناف
 مهنأل نانملا بحاض أك بسلا, ميمضاصتخل ح ْل دف حامجالاب كلملا ثيحرم هب ا صوصتمدا و يصيال و
 كاذب ة متقن لمعي دزني هدو |ههموحرعذأو ميراج يوب ديالو م|تفب اًساصفإ نفي الما ىلا ةداغا هيف
 هيلع ناضج دازو ىّنا هتضفن + دحادلول | كر اني لاما تحير ماو ان ناك ذادلول ناو دحا اه
 ' بويوو ةجاحلل هلام ةاننا 3 ناهض! امدعو دلول | ةيقريغ نم هّيراج د] و بش توثو هتيراج ْئطووأ
 نم تسلا نم نإوالك او ةالّضا اريلع موه اضيا ةراشالا اوانم د وو هيلع بالاهداخ تقف
 - رومةعملاةائل ف مايشلةؤبل مك لات لوتدو كا وي ماتغا اانا نشل ظفاؤاكلا
 ديشيأ ومكر ف. يل كلل باههل ف راوسرةراشاو ملا ةابحن في كلو هلوق و ابنج مما
 هيفف ناضالا نود ةيعطق ةرابملا ن وكي امميب تواننلانوييرما ايقاع ظل اضن محلا
 أ دس د نع شان لامحا دجول ملاذا ان دنع جطقلا يفي ةيطغل مل ال داعزولكنا

 ريم لازعإ فن كنيتسكاعتمو نيتضينظو نيتيعطق نان وكت دق اهنا قحماف
 لومللاازف اضرامقاذا لاقاوا_ ريدك

 قا شلاو ةواٍتلا هيلع كوتكاتهو قوتلاب اًدوصقم موك ةناشالا فسعا

 اضل



 ةراشاهيفو نيد ناصتن نايل قيس ثيد#لا رب هو [قعتاصقان نهناءآشلا
 رم الوفي ره اذن كود هي ا ظ

 ةيشع . نكحاُو ماتا
 ةر اكمل نوكيام لفك ناشد ولا تيذيو 0
 تب اث امزم الاخ دل ةناكلم .كاًموهعاشالان نس
 ردباربر اجو حبا ةقباتلا» آللا ةراشا خف تّصخ اكصصل ا الّبقف ةغبصلاب

 هلاهال د ئضلا لولد هلال لاب نوك كرا انآ
 9 ”عوس دالهجادلو هتوت ةّفألا و ناكل وعما
 م ماطق ثرخلا ناكش 2 ١ ملعب هنق قالك

 كك اطابنتساوإ ةارشللا ئعم تنام لال لتس ا وهف ملا كيال لال دس لا اماؤ مصعب
 1 0 لاب هانعملا يدور املب هانعمهاظ ضلاؤىم.د املا ريو داسّتجالا هل غوسملا سيف
 358 3 ةيو عرب ةلكض أو نش انما ةمرح هانعم هان اذ فا اممملتت إو احق هاوتك لأ م دصقلا
 ا 0 علل نغو بيلا ةرحط دم تو ىذأْلا ىف ردوصقملا نا يول عضول ابزاع

 | * ا<اقإإ ةنا ظفار هاظى مم يلا يدؤي يلا ياذؤملا ىعمظنلا ا ةلالدظيدويامقاعتم ٠
 ظفلاا انعامس لَّوأ 5 هيلا دككسانسنفا دخجانال هنل تو يدورضانهو قرظن يتاشل اووههملا نا
 بوذلاب ازيالا ةهرح|إع فا ظنلنم فمي نادل! هانم ناكنم اك خو هيتنلا هيف ىواسشانإو
 اين نوكأم اريثكضملا ةلدإ دب تباشلا ناوه ثحبانبهو داستجملا نو دب غو تشلاوا ٠

 مم نانك اببوجوكاهلج.إ قوطنملا 8 كمل نا ةغلا كتيره املا زعركم خي 1 رظنل اف بعم ة ةؤاعيلع
 00 التم رو ةعونم انهلجال محلا نا ةنأل | فريز مدح لكرهه ىوعدف موش ا.تسواملاو لكألاب
 تير, نيكد اًماو دحازك هزي ثيحبكحلا هب قات يزل ىنسملا نوكيا 211503 طوغلا قاب بابي
 6 ه ابنتش لا ذا هيفام ىفخيالوالف ن الل الها هفرع ا)انشللا عضوم ىو ىنعملا )هب تباثلا
 ا تن انكلاب ابل نأ احد شأ محد يش اشلا مول ذا ضملا ىضوم .ةزلا ءاشن املا روضوم بغ
 ١ اهباٍمل اننا ايل ويلا لح انجل لن اشمد اذ اهن ما عماج يزأا اعلا ثيدعأل
 )ا ههنولا انهزم كإذ يل انما هنل انجل عاجلا ةيصوصخحم ارابيا نا انما مهولو برغملاو لكلا ذ
 ا عر انك بوجو نا اننا باوجلا ضرعم ف ليقامااو ةعونص رظنلا ]لع دحازك مهفاع قاف
 1 نم فرع عيال ل عف اولا ىلاعالا ثب دح ميس اذا نكد اتبا دحازكه فرعي آل بوثنلا و لكلا
 ْ نإ يرن اكوهف برثلاو لكالا 3. دوجوم ا[ هورموضلا دانفا لجل ةدانككأ بوو نامل لا
 ا ' نيعوه عامتلادنعةفرعملا يوحد و كحل ةقرعم ل نلا عامس دنع ةزهلا ةفعموهانالئاتلا هع يذلا
 ١ ةئلا| مهف ذر هيلا  ناثملاوهو كاذ صب مل حض سامر تش اخملا نأ ىلا اءننسس لم الا هعنم أمه

 ١ ءلباقم علب تمو افنامسغنم ةاشا . .تبانإ ك3 :تباثو
 ١ رك كاتب يملا ةراشإ». ا نقلا راش قنا ل

 ظ ظ ىلا ةدانتسول ظنلا يلا اهنتسم اًيعطق بوك 9 رمداشاب تبانل اكرمنلا ةلدلدب تباثلا داو بجي
 تواريخ نم دحلولاربخو ىسايتلا ىلع م دقيش هل الد كلذ يحس اذاو ةخا ملتلا نم مووؤملا سما



 ١ طقففؤمملاةاالدلا خو يوذلل اذحملاو مقتل امها ردهة راشلاب تانلا نان ضراشلارنعدملا
 '  ءاطخلا خدراولا يلا هل لدي ريل التلقلا ىف ةرافككا تو هلاثم ضر اهلا نعاملاط متنا قف
 0 ما :ايبل ذا, مانجر تح اهف الل اخ مجد فاز يتمم ٌومإنق نمو لاه هل وق ةضداعف
 قولا ةراخا هِف ناكملاو ةرح ال اره داملا لق ناف قد انككا ىفن ىلا ةداشا وكيفم دمت ايكماتل ا اهاكلأ

 ظ را 0اس 0 هن وك هجو نم لبعفل ا: ج ناك ذاو

 ْ دا ىنكلا كنك .٠ ةلالرل ابدوركل تدان
 ظ 2 2 ساتلاالب مكاو قزلاو 2 سانقلاب كان نوكالو

 بابن غم صنملا ىلا دانتسلاةرنراش أب تباثل كنا ةلالدب ثباثلا ةوكإع عير نت
 ٠ م48ةل1ت1|فالكقفلال أيار كددم سايتلا خب ىنمملا تال سايتل اب مينلو اهب تارانكألو دو ده

 رموبمتملا نإرم ايهلاو قضملا ن1 الد نيب قزتلاو ةإهل صوضنملاسايّتلا لعمدتنال ةلالدلا نا اذه م
 . ةيورغلا 2 قي زنالابذم موهملا فدل داههتجملا ةذهاسايتلا ى طرتشا اذإف يظن ساّشلا زم
 ”٠ ناله طمتال لاقاذاف ة/1ا فالي عيتلا نم د رج نوكي نازوجيدل ىابقل | ٍؤإص لا ناو مدتشاك
 - هوشئفنا نإ و سايفلا عشاق ةئباث هل لدلاو هِف ةلخا د ةردلاو دئازل ا, اطعا عزم 1 لع دةّنذ
 0 اهب تاراتكاو دو ددل تان مضلل ىلا افاضما, تبانلا ناكل واهب جابتجال العر شافن و
 71١ لكما ففتككا بحاض كذا لق تادبشل اب قونت دودحلاو ةهغ هيف اند اد لال هنو د
 ١ دوريات ا داحلالا دايخاب قاتلا لع سال كانتا توذل نم ةهام ىبغ قش ا هذه
 ؟انيل ل عدازجو ةبوقع تعرش دودملا ن1 لب ةبهش ايفو تانيا انبات ل عم علججاو تارافككاو
 هل و يجتلاو ةيوقعلا عم اف ىوراثالا هةيحام تحرش تارانتككاو عيمطلا عم انهفو
 لجسامو اهتلازا دي صخبام ةفرعمو انماتاو ماج لا ريداقم ةيفرعم يف يأرلل لخادم
 . معلا ىلع هايم ام. كلذ تاينا نكي الف جز ودزج مصب

 رلل الاكذؤصيصضخت الف هحو ةلالدلا كمومعلا ساو
 ةلؤعؤرلا ىدالاف ظفاب تسي! ل الذل او ظفْلْلا شراوعنم صوّيمخلاو وومملا ند
 نامذ عوكو مشلاو برطل اك بحمالهل تاك ناو ةدحاو ةقنفحِْفأتلا ةم رحل
 ع املا اع ع 3 و دجو اذافريرخلا لع فصول انه سحاق جراشلا

 < اضف متبسالا ”!هيالينل|ضلاوفتتو

 ' هيلطازا هني دوما لاني باطل ذًضنق ىلا ةلال دوهو تال1ّرل | أآ) امل اوه اذه
  ىقتتلاداذ مدّتب لا اًدْسىضللا بجوي الف هيلع صوصنملا هانعم متصيل ِهيشعَيْز لطي دق ضللاو

 ضلت لد نم هلكح ناكو صملا ىلا كح عم ىضتقملابستلا بسلا انمهلف هعيصصتليا اًيضتقم
 فل اب منعاتعا مصيل عبلا ةقبال يضشي مال لاب فع كوبع قّيعاوخ نم اس طاّضيإ ْ
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 نملاملا اًماًضم كاملاو ٍةيطساو هل ضل للا اًةأضم عملا ناكت عيل كح كاملاو واضتفتم علا نكت...
 داوم 79 بجومه ا كإلا بجوم بلانك 7 ٠
 نينلا كح ناكةصنل | كح يح ىضتقملا حو سنكا>يزتشمل ارضا ركح تفل اب ىنتتملاف هانا لا ٠
 2 اضقالا ةاالدإ 52 ةيفك جا انهنمو ثلا 0 ا ظ

 مح ريغ 2 شلا,انبان موكشلاىضنقف همدتتإع قوطتلا ص فقؤلا اًدولنم قوطتل المج ؤصاحو
 امم اوازكه انما ذ. ةرايهلا تّضوو يعود ئفملا نام قفو لعاذهو سازفلا اعرمدقم ظ

 داصف هلوانشام دل يرلا ءاضقاما كاد ناف ريعورتفن طرشمللا لعارف فضلا واضفاب تبانأ|
 امد نوكي ناو سسك ىضتقملا رعت نوكمانا نكمزا ل تفف ىضتغلا هطساو خلا( اًةاضم انه
 هيلع جييمّصلاو ىضتقملا اًماو انعم ناكىنمتقلاْزعةرابع ن اكذا تبانلا ل 1ميتباخلا مل
 طفوا ام لائم اوهو ريل ا فاصل نعاضوع نيؤتنلاو رف اضال اير دن طر هلوقو نسل ىلا عجاو
 ْ ئتفكقلل امو هر دقتو ءازشف لا نيمع جنا اب ىمتشملاو تباشلا ل ةاسااذهو كإذو مهدنت

 ”٠ ١ 0 ط شرلوقو ىنتقلا:ممانققالاو ىتتفلا كَ عراب ناك ناو يلع هم دقلا لا فل لع
 ١ . طرغبألا نانا رطل رهيرلا ضلاونتفم تالا كل اماو ءدردتقو ملنفص هر تشو
 | ينجي الو نينا تاتا 2و ىو رجلاو رابلا فذحملا جاتجرردتمللا انهثاو قضلا لع مدن
 ١ يصلي ناكل نع قم تاب باول. سكب ىتتقمل دوف وهلا زمدغأم عيا
 قكناكو اينات !١هدو#وادلإ نب صاو يشبع او دب 0 ريشا فاضملا زءاضوع
 ا ظ ىضتق هراضف عل اريصي ذا .ًانضق لا مب ىضتقملا لمجازك وراشف رلوق قاتلا ةناضألا
 "ا لح دورصقملا اأو هيلع مار ايعذ ىتصملاوبلو هاتاضنلا اضف ةطساوب صنل اى افاضمملا
 ١" دياحلا ةيورشل راينا ذب يعادورجماو نايملا فذحاتكو تعماكمتطساوب ضنللا للا افاضمر كح
 ||| ٠ 2 طش يف بجويدلو انابطم لهدا ضمانا دوضفملا ذا مانغلإ البدل ليل دال اف نحر وكعب اف
 ا 000 ممتازاذ ليل مال ري اوحرص امرنلا كنذ تودي مبض ة لص 1:3 مدتم

 | فلتجالابب نامدواكلاّنا .. فزحام ناو هنببزلاو
 رمالككا نيني دإ كذا ذأ ىضتقملا نا فوذححلا' يبو شن [ىضنقم وهام نيب قزللا اوم

 اد وكرم ىزذاذل ماف فوذىملا ف المخ ةيقد يكف هإ ف دعب ”كولم ةظنلركذول 6ةز اح نع
 لهل اوهو فو نمحلا ركذ اذا ري فل ليسو يلا لن هل ىف شم يلا ىوكذملا يلا ثيضاام لتنا
 درت ملوك ملاكرابتحلا 2 فو ذحلان اكاليو رجا يلا ّمْرفلا باعازيفتبو لع اًسعقاو لآوثسلا داك
 أ واكب هزكاو انه تنكأا بحاص نيكد اكةرابحا كح فو نىللا نال ةعجر لا وعل صفل ا انهماشأ
 ْ ظ لبجلا مواقف ةاورشاو هسه هإ يفرخيم العاق درص ةدورضلرضا |مزثالث وطن امصشلو ذا |
 0 عسرمصا  اكرشو يقل ]داو دسل امو نايشلاوءاطخ |ّةدل ع عيرره)كاو ةءاضلأ هيلع رفد

١ 

 حجج ل ممم عبي هلل بسسس السل يل لل وللا لا ل يا
 وو ل ا ا عل عل هي هسمم

 هو مم تس

 ْ همومعزاوجاولاقورصل اوا ق دّصلأ هاعرتسل موه ىقتفم لكأا اومسمو ثا اب”كوبع ىتعاك
 | افزعم:ارواماوا حجو اكرشمولكلا ةحضامذا ام ىضتقملا اف اقف ديار السارق مهل اذو
 ظ ْ 5 كض قف طاش اموع حول انهداؤاضعب غاوار مام انمببسو فدذ ا موغاز جو
 ّ م5 + 0 افونمموةسووملال قيام نيباوابصض ةوعحرف ثالثلا سو روكذم ريغ اهلطذاف



 دمسعا
 ا سني بيس يس ص179 و سس

 فاك دنع مالشنإو ىذتتملاركك دنع الكأا ندا ا ضاوطمو وىضنقم هوعسو ه]قيأم يبو
 لجو رم ىكضم وهام ضحب داك ركعنمالو ةدرطم تسلل انّ درواو انما انهياَيْككا مةمالع

 متوثريدتن عدلا قدال م ل ميل اوهو ىنمنَمملا دب ىيغشي ذأ نلاي عال دبعقتعا طايينخلا مي

 يعل ادجو ال دا لفو ىبيعن انهو نل اب تع يدبع نعل لاق رداكرصْفمالا امم نصي بنوم لا اكلم

 أو ناني ئئاف بوف هريدت رجلا كالمعب بوما انظرن جس فذ تود ف

 لغربالو رككم نع نيمأ | م حالو بارض عيل م , عرضلا ف دوجوملا ناف ل انملا ل ريشفال م 7

 ددعورعملا - أف سييغأ .الا ث فو نجح ةروص ةورعلا كم3
 اييق رنوك كمل و ال وطال احلا محبب لعفوأ برغر يمرس جرفتا

 ا مع ةعرشلا ةتسا اءلع فوشان ئنمتتلانادرواو ةيعلا دما د نهرعو
 فوقوملا ناب ببحاو ىضتقتم نوكال هدحو بابحيال اذ لولا باجل لاما كلا | لع همقونم

 || امةتيامو جل اننامم ريتا وم تفوت ىنتتلاو زجل فوفوم عومجلالع

 انيك 3 كلادو ىتنتم كالا انثكب يدي ا عالاك
 يزعل لرقم كل ونتي مالو ل ونمو قاس لا ءايطا
 ىلاهت ها ةكؤ.رلو ركوام ةبقررر دلو اطف دؤصتم ريغ هنن نعويفكلل ين ١كلموازملا

 رجاشرطح لوف رآنملا ذلام قفو لع اهو عيخبو ماسلا رن ورك اميين تيم مئضنلاو
 0 يكل دق ىلا لاخلا ف . جاتا | هال نواب ويعم ةواروبشلا انما مدام اذا
 0 ه.ىيغنمم فال اًهصح تن أهلا داملاو عيبوضتشلاو ص]كلإ يضنفملان ايمي انركذ ام
 يرؤضول لع فذوتي: واصل ك1 هنتعنت يلع إسعالا فون نم مزاي لو عرين مط هل تنبام عتللاو
 تعا رب لاقولف ىهتقللل ةّيمنلا مّحالص ف مرلاحتت ينتقملا ناكأو هل انعن ” تميلو لحال
 قس ذريعة تنكح اتق رومالقم تضل ماشا ةاكذئبملانه
 فا اوهو اهو ضعل أمنت اضن الف تاقرشلاريادل لصا يشل هو قاتعالا سها دال نلأب
 ةنينح قاع ئجشااب نع كو بح قالي ذل ضبتل اكلوتلا نمم غي اضتنف ايلا لعنللا تال انا

 عقيالف الفراشقإلا يرطب م ماع نكمالخ لوقلا امنت مسا| يمال 51 قلق. امر ذعر اقامد

 ”دانخالا لرجل مسضن اضباق ديب اٍركج نكيلو وحار رومان زعّوتلا عيال يم هال كملا

 لكحصج نكي مول عماف ىنيم ةراقكوح عطا ف الان ذ حير ىتبالف كلما دل ازا مل فالتا ضع
 باح طوقا لمجال لل ةشلاو شبتلا نعي ناكةراعطلا ماضل م1 ازعاضياق ىيقفلا
 لوتلانلر وهذمل لاثلا + قس ثيحوببلا ة.لوشلا تدلع وتلا نور كاملابجؤ ةبه دج كذا
 ةورضاددفب تف مالكلا ج ةدوووض تثي ىقتفملاو طانلاب عب ا ]دياب نانلا

 3 ااانهتعلاوٌسْؤءلا ف تيا رت ال لاجل هل ىلا هطياشو مباكراب

 كنم يرتشارب تقلا ]جا (ةالكأو و ميضؤملا جاكتاتعالا كو لو كلام كدبع ميرا
 الئئاشم نوكي اذ زيرمل ا ووك امككزع دتضتعلاف كنم هتعب لاق رئاك هّنقنعا لاف ناح رومأأملاو نع هقتعاف
 قديم غت ملح قحاب نامتم لابو 1 وانا جواشلا ذ اة لوشلاو باجيملا لع

 ناكقرأادبفلا قاع ملا نالاقد) د لءانه ماو ىتلا د كلاب يمسح قنعا لاق ماك بلا :

 ايوا



 ذاماظ افالخّمالا أقل اطال كينلاب طترم نلدلا نا نييتربو لات مقعتلاب كم داص كلاكوام
 هتفقنعاب بطاخلا حرصا: ا غل دب ءالككأ انس, يش ىصدرلو نك مل ذاداصو ناكماقمماقملاسلا ٠

 يخيل املداصو ناك
 هل الدلادب (كةتوم هلاحذ ءانضف ل اباهو

 توانفتلاانف لوما وهاه, -٠. . تب انن اذ ضراغن قرلإلا

 ةلاربايقلا لعام دقم لاي افاضم موك مل ةلال دب تال اكراضتق لاب تالا ناد
 نم اًئبح عاباذا] اتفضعب الجت و لا ضراغل اهل ,بيرل ْماءإصاحام نقلا لاق ضداهلارنع
 لا 1مل انهزوجيال قتعاف فلاب ع انه ك دبع قتع ا نئلادتن ]بق يرشنلا لاق مره رد ثلاب يأ
 ٌلديداضق لاو ناوجلا مدع بجو نمااسقن ]بق جاباملقاب عابام ارش داض حق دازباريز جحا هراولا
 قحأل يلا تونك ن ريح ذب محلا تون نال ة/] د ناكأنأو ؛اضنق لالع :ةلالذلا تجيز ناوملالع
 ىذنقلا انهبىذدشملا نالكواستالو نيردجملا يواست ضراملا طرش ناب هدو ذل لد ناكذ ولاه نع

 عببل اباحرصول ذا ة| لدا جزل سيل ناومملا مدع نابو ناضراطتب ىف الاب ةئباث هلالدللاو مالا مالك
 ىهتلا رخحأ ضد ٌةضرادعم نيغمزاوجلا مدس ضملا كإذ بجوم نال لب اضيأنوكنل

 احضار هنكازع نه هل وفك ىدفلا انرعووغالو

 قدصبال ا عونلا# . .  قنعم ققرلاف تلكااذا
 العلا مص ةدورض تان طه ئارخر ىداذلا اًثالخ ات دنع لم وهالوضتفملا او هس
 3ع هاووام تانتال يعل ةإ لدالف هأرفا هل ن ماذا جرش تاثاب عذ دس ىو ةبورضل اردد دق

 يأ صقل بش وهن ماع ىتتتال نكي ملاذلو فل 1 نسم ىضتفلاو ظافلالا ضراوعموّوبلا
 ماعطنو داًماعط يونو لكأ#ل ماو لاتفف يح يديه تلك( نا ل اقاذاف ه دف ضع لع ماما[ صقوه
 ماعطلا توف لاحلإو نامزلا ماض اك[ حلا وضتمف عنا ماك ايف لو رنإب دف دصدال مف
 ضو. صوصملو موه زماربخ يحذل اذأو نحال هع ةرورض ىظتقملا» ىه ازا ىفتقموه يا
 ون دف نوكيف ظوفلمل اربع ةضاو هيلا تناكصضخملا يو اذاذ طوفلملارابتعا ف ىبتس لو تبا
 تلكأ نا لود ناكل وعفمل ار كد لع بجو موه | ةدافارمصق اذان ف دصب الف مالككا هزت هلام

 لهفلمذ 2 يزل ار دصملا رق ناف ح مام اوضتفم موعلا نوك], ىضتفملاو نم نوكبال َحواًماطط كانو 3 5 :
 ىرصلل ناب ببجا طشلاواىقبلا قأيلس قمعوف 000 نآو لكل لاق ماكر صيف ةفل تباث
 ةنراقملابهاملا دجباع لب درملا لع لعتلل ةلال دكا دارخالا نود ةيهالإوهانا ]عملا مم ذب ىذا |
 تالين يو جواتلا لاف الكل كأ لوضع إ/ تال صيصخلل| بقي الف ماع ن وكيالف ناملا
 نعال | ديل اضاوو ٌةد.ابز نيغ حلوتلا ف رلواىم ومن دكأتلاو دكأتلل ا:بهد دصملا
 ادطص تفوت مف نيجي نم لوق طع هاظىنتشملا ايف نمل انللانه نوكمت دي ىؤنا ةيهاملا
 يعرتلا مصل انانم جيولشلا ةيركذ ام يجف طقف لا نبتنمي نم لَو ىلعاّماو ال فعول ارث لع
 دايتحالع :ةوقوم اعرش لكدلا لع تلحلا زم وكف ىضتقملا عنه ى ةيلقحل ازال الع ةفرفوم
 ف | اًعرشواال ةعريصصو أ مولكلا ف دص فقونت نوكيأم نا يلاغن هللا هجرها ادخابو لوكأملا
 هل موهدالف اهزم دصأو لك[ مالكا مقنسي ةدّوعنم تءربدقت دجوا ذاف ىضتفل اونو عيدتفن لع هل

 ملتاقمعلب



 نكرم اكناك دب نيهاذا ملحم هل نب ناك ه نجل نيعملل ددجو 5 ناوليل دي دحاو دده 1.
 تمن ءارع(ك وكف الفلا ماطف مومعل | غيص نم ناك ناف ىنمملا ة داذأ ةيداوس ددقملاو هظوفلملا نال
 لاق عياتلا خانك طرنملاو اولا قاس ىف ةمقاولا قكل از عاد اهلل اصصخ اعط هيب هدنع نوح.
 خل انل اورادقم ًيوتم توكين | اهدحا نيحؤت ىلع لوعفللاف دح نأ فالخحلالصاخ نا فيرا
 0 0 ا ددقم ني يسنم نوكيا
 ناكل ذإظن هيف يردعو ىهتا الا حولا لع تس ىلاهت هللارحر ةفينح ينادنع ةزاوجو دعو ادا
 ذوي رووي لاول هبال وشم رك تو رسملا كا كميصف عياش ام.نداكو ني مجول نمركذام بما
 ملك ذم كروممل اين نيم هقفلاو مح ضل دارنا اوأ دس 3 وقفيالو نك اال دارين أ

 روقلزعاقفامم حلاف هلمومعال يَرإ ا ىنتتملا باب نم اب لوُغلل خام لو ل511 هجولا لع هِفووملا
 هلك رعت ورع قرص تف وني واذ كلك درج ب نك كحل ذا تاك( ن أو !ك3 4 لوعفمل وظف نمل ما
 فودولذونللا كح ةداو مظفإرمإ ذصصخلا بظر 2 فوز حلا هومعو فو ذححلا ماب هضقف ةيعرشتلا

 ٠١ ةظياممدح ,انم ىف ةدادل ابرفشاناريخ تصب ل لو أماو صاج اخ صاخلا ل كاملا كأمتملا يزل لكم
 ٠ بابنم|إبىضنفلا باب نمل ٌمالص

 ١ نفعل ثالثلا يؤ اذأ ”ىل اطواكيتلط هدو
 7١ حكرسن تلك لاقل لوف نمركد ان )شم هاضنبإم دع ى كتنلطوا قاط تنا هلل ف نام
  ظفللا اتا مري يو ثا الفلا قْقَحَي ل ثالشلا يون اذاف ىضتقلا مومحال ذاا مؤ ومعالف
 هانا قب طبل جيلا نم قالطلا تون ل قالتطلاب ة|مافاضإلع ةفألا بسك دب خلاط تارا
 الهايا وتلا قلطتزع عر ضكرخي فقوتي ة الطلاب ةرملا فاضنا نا ةرورض تنث ترشم كلامو
 ىرضملع ةهأل | بسك يات كتقلطرإ ضو. ةروىضل اردقب دمي ءاضقللا نب طباتان نوكف
 نالاوضاملان اللا خةالطاا محد دما اوفل نوكيا جبتي, اكم لاخلا ل ثداحر ىصم ىعال ضام
 تارضؤلطتلا أننا عحو لاملا ناكل لسة نباق الط يا اد وصم مالكا انه مصل تنل وغلا
 تلال بلكت تلطو تعبك خوسنلاو دوفعلا غيص ناب انه ضروعم ةفل 1ءانضة امرصلا انهو هد
 هل اًرخأتم نوكف خلاط تاب تباث راشن لا نيرطب تباشل اة الطل اذ ىاطملا تال :وضوم تااشنا
 تلقفاتبا عوتملا رانا ظافل ألا هذه نوكىعم سل ماب جاو هاش |] ةرابحاّمباَن ن وكيف م دقنم
 هانعمإب كا: ةيقيقحلا اسووادم نيو تكرم ةلش حاميال تعضوو هلككأب دايخؤلاؤعم ص

 نماهافيا عرتملا سبتعش ملكتلا ربجنمروم للا هذه تولع زنوغللا اببالوادم ةعص فدو عيصامب |
 ىيب مالكا نم عونلا اذ تبثاا دق و ةنبان نكت ملابزا ثيحرش مالكا امص ءادعتق الا خنرطب رتبج
 قليلا لوقي ناي انفال تجب مل نابخلا موكب لمعلا نكماول ىتحاتسورتم هانم هْإَمَج ناكل هذان“

 ٠ عواشلا ف ىقرظن هيفورف اللا عقيدلتلا اطاكيدما ةحوكملاو
 فزت لع كش دشماب  ىقكشطو نابت افالخ

 دا



 ةممملاتاسملانماذو ةيالا جوت اف كانه
 قلطو ناب نا لاق ادا اموهؤانهل تلاع ئذاض تاكا تبن ةصورع نكد اهذؤذ
 مومأف هدزعاتا نيبو ان عريلا فالتخالع يهاثلا دتعوان وع ثالثلا ةين عي ثيح كش

 ىلع ةينبم كسل نباب تلا .ثالتلا ةين ةّعص تالف انىزعاماو لكلا + ثالثلا هين _ هدتع نمل ."
 ىققانأو مل نيا كوهو ىقشملا بابا سلوق دماوا كرتشملا نعم دحا ةدارا انف زعإب ىضتقملا هومع
 نوتيلا ظفل ناك ناذ ةظلخا الع و ةفيفحلا لع ناطن د زتونيللا الا دولراخلا نأ ثيحنم ةفباس ةياوندب

 قاطو ثاالالا تبن رنصازكو امل انج ناكالاو ايم اكشم ناك زحل (ًمضو نيينممل الكأ اًكوضوم
 لحشم فقوسب ناعم قالطلا لف مف إي صنخم مدل لب مهومسعو ىنقسشملا باب نم مثال سيل كسفن
 مي تباثلا قالطلا نوكف لبقتسلا خف الطا!بلط مل همننلا نم تنال اضم ددصم لع كتفلط
 طفلا لع هل مسف ظوململا ةزام ثباثلا دالطلا نوكفماضقال ةخا لغنلا انه دوصم شن انإا
 :اشالاذ ةكتوهو اقالاط قل أط تاو اق الط كيتا طوَف الط اطلنم ناكف اًماع نكي ل ناد اكل لعد
 ”اولالعل ديف سرانجالا ءاعسارب اكد جاول ىلع لاد قدلطل نا د جنمانم ثالغلا ةين تمصان او مثدلف
 ملوةالطلا بابا عومجلا مدل ثالثلا تاتلطا | عا عومبملاوه ثيحنم عونمماوهو امحوأ ةقيقح
 جولتاؤلزك ظفابر لإ ىضتتملاو ظفالا هفصوه يلا زابحلا يق نم ابني ىتقتلا باب ؛ احول نه ربتشت

 ءاوساعو لال رتسلا رط نم انكم ام يصل اه .دساذو يسم نيمجو لع ضل ا لا
 وللا! دلداول اق و موبهنمو ةوطنم ىلا ظفللا 211 ه اوم ىلا تامر ىداشلا باطصا صو دساف
 هل ال داولاقو ليلا انه نم اضف آو هر امو رابع ءانيمس اماوامجو نطنلا لحمي ظفللا لع أدأم
 وُكسملا نو<ناوهو :قفاوم موبمملا ىلاموهنملا دل لد اوعق مث قطنلا لمت 1 ظنلالا هيلع ل دام موه

 ةفلانجموهفمىلاو لاهل كد ءانيمس يزااوهو باطلا ىو من وّمسيو قوطنلا محلا ةاًضفاوم منع
 سرا[ صيَصْلا نم اًمانقا هومق و بارطنما إد رنوميبو قوطنلا ككل اضل اذ توكسملا نوك ناوهو
 اهزيوةفضلا موبتم ابممو ددع مسا ىوكذملا ناككذا ددماامويغمم صخامتدو بمللاموغم ىّتِسو

 كوطنلا تباثل ا اب قوطنملا نم دع توكسملا يولوللقن لنا ةفل اخلامورنم ةياوطرشسو طرشلاموبؤم
 ذاعلا جرح ىوطنملا جريل نا اوطرشو سايقلاب وانضم هل ل دب نبا منع توكسملا ناكل نكن اكوأ تح
 لدم اذا اين هاحوأ لاوسا اًباوج قوطنملا نو 4 ناورركىوج ل ىلاللا مكيئاب دو ىلا هلو
 فصولاف ةوكز املا ه لداحلا شوا لاؤسل اىلع ,انب لبضف ةمالللا ليلا كلاب

 لسهجعماللا ّناب املاع مكتمل نوكي ل ناورموسلا مدع درع ةوكرلا بوجورو دعىلع لدي ةرموسملاب
 كاذلع نب ل انف ةماللال.ملا ؛ ةوكتلا بوجوب ليل عباشلا نا ٍلعاذا اكصوصخلا محلا انه
 مورفم نوغني انتمأو دلإ د ىكو م نلاواحدملاوا فكل فصول نوك ل ناو ةوكذةماسلا للا ٍ

 م وضولا مب نوحأم باب ؤل :ءادملا حاص لف .لعو الف تاياورلا ةناّماو حراشلا مدلك ب ةفل اخحلا
 وقرا بضوم سخن مالا اسر حلا ٍتاحلازم هوضولاناج يرورتلا صوم بالا الهرش و

 ثيح وها |سيِضل اب لومل او 5 نياف هل ن اكل يقلل ريك لول صيفا ناب:ةااقلا هللعو ىكلا
 . هناناو ماكلا عباوج جوا م4 عْيك دياف لصف لوسلا مالكاماو صيضخل اربغ ةدئاف ل كر دي



 توانتاهن عقباها ّماف تاياولا فالذي نك تلاهنكد ديرل ام ةنم نوديفتسي تاذلا
 .تيشنحا ماما و هايبر ىمادانللا

 ره نجف ضعب هيف صوصخحلاش | هيسأي شنب ذازوثلاو

 ساللاب دارلاو 3. لاو صيصنلا داكجسلا هاب لااا هل

 مايل اررتعا# متفازإ وال عوأ جما ناك أوم را دود د تاذلألع ل دبام لصلا

 ركل نا لع] ني نا ه[صاحو لاتحلازمرل تام نيب نم محلب ىشملا لمد إذا صوضحلاب دارلاو
 ملوهبرلا ناش امك هاوس ل ة ديالا 0 لع صيصتلا ظ كا 0 انعاع

 1 امم داضإلا عاج مم داملازم الل ىانق

 يشاع كاتب منكير ركاب ب ناب يبات نح
 ءاملا,داتلاو ةواضلا هيلع موق اوعمسا ل نيج مولع اندم: ١ناوضد داصنلا ةءاجنا ومب

 لكزتي الف جاليإلا دعب دعب هكدرتفل ٌممتجوز ليلا عياينأوهو لاكالا لسا مام ماو الزم

 ظ 0مل دا نارمفام سر تلاع أ رلوأف نالت مام اذ اكرهذ لالا ؛ذه قيام 1نل
 |0001 نملا بس باول ل اعتس ا: تملاو هيتيسلل نمو يلا نانلا نمو قابطلا للا املا
 ا 22 دريل ثي امي اهنعىلالعت هتناوذر ةناع 0 اوعجراثس دحلا نم صايصتخالا اوم

 بوجول | ىلسع رجالا اوضفاوف لزب رلوا لزنالسفلا بجو ةفشملا تب اهو ناناتحلا يتلا اذا

 اك سس اذا نيالا ثمن دع نكد

 ش رحل هو صيصخالف لوا درعلا عي نتي نإات لنعو
 5 ئشلاركذ َنالاترنعرف صيضخنالاف نجفي ولو ددماب تركمان منعت ةاؤئتج

 ١ لمح لوسدا كلل سل الاقلا لوف لسع خا ]هلا وسر قيم لوني نمزدكم ل هدعام ينل أدر

 ٌراتسالما ملقا لوتسرلا ١ رتل و ةولصلا لع يربخا ام بيزكتو ؟ربغ ل اثسر ىف هيف
 نمذ) اهتمالكلا ند يذاكوهف بىخا ثيح لاسر مزاتسملا.ةدص السن دل اسر نإ رثكأ 5

 .مدعلا دوبغم ّنانم انباكص | ع ما عك 0

 دلاو مرةعلاو كارحلاو بازل أ مرحلاو محلا خناَنفي ساو يوضمواكلاو واصلا رطل هارفكرإتحم
 ايلات ناب بيجأو ءءلع صوضمملا د كلا اظازنبدانل هانعام ؛ قنوع لديرئاف دوقملابلكأو

 اييينلاد ملا ل اطبا جو لوهو شل ةإمب ثيغ غل ماناو ديك ذل هدصلا ةّيلاب تا مهل انايل
 دحنهرجح ثالث مالثلاو ةواضاا لع طوق لع منملاو صاضقلارع فدل ةانحلا مينملادا انانإو

 نييلاوزنلا 1 امل تعم هامطلارلظن 0 فاعلا جد 1 ىالبطلاو 06 نه
 علا احل 2 نيم قساوفلا رءوس ثيدح ذب دصلا ءازج# مادملا ذ قداعيخبلا 0 ١

 : هيلعديزمالايردصلا خف ءةردكو وضملاد ىلا ل انطبا
 بلطي سياف أت اضاوا أبن 1ظ101111010 ٠
 يلا دال يقي بردك سوسن لواتي ل شلاذا ىن عل

 مؤ لاا انوا نواف بانميالا عيضو زا عم كلا كلذ بابل 3 انحل ارب انس ا 0
 ْ نوطذتسملا إم وي موب ةرئاذ اّماو هه 2 لاق وا قلل عضونرل م مأ عم
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 ماع ضللاد رواذا ]صحي اذو نب رجلا دحر داوا انبل صوخملاربخ ةاهم ككل نونبشيف ضنا ةرع
 هل الَزإ) نه المهايلد هلا قاؤتتمالا فرحو ظ

 ةلدهملا مدعرزع قزغتتسالا ابتير'اللاوه اما آملا نم ملا ثيدح خل راض هلا لل د نايا
 ا ءاملازم ماملا انا تاياولا ضع َْ ددو دق ملا نم ادملا جارت ضعب كدامو صيختلا ةلالد ٠

 ديعتال لمفاناؤ فلتخا رنا دضع ىضاقلا لاق ةعونم هدف فاذت للا ىوعرف اتاني امحلادبض كلذ

 ظ رايالاعدل | [نالذعرصتلل تكد تو قوطملاب لف و مووهفملاب هديفت ليقو ةركوملا امد نايف يمحلا
 ا نتلاولو لك ةّيلاب لمح وكن ملاذا لولا و اع اموعمرصحلا لا باوملاو قتعا نشوان

 ١ انفف ئووهشامء املا," .اتلخاتمرممال ا نك[هو
 اًفاطمإ نما قاصتب خجل ىا ىنملاب يا وأملاب قلعت ام قاغتسالاّنم انلق اكرغالا داؤود
 ملوفي ع باجا !اكالاب لعل ا بيل ل اقه نأ ةنطم ناكأمل م ساقنلاو ضيحلاب ب وجولع حاجألا

 2 هل ل5 تباث م دوار وم هلا تدل ناب ءاملاف 5
 ظ نياتلاوانقل ابةل لد تبث ةرانو هن |هلاريككاب وه و نايعلاب ةرات تثني نملاوه يلا آملا نا فسعي
 ا 2 لددوم سنلادورن كملي د عم محلا دور ىفخيما وهو ىلازالا لل د ٌماف ل مكي ىّشْإحم#

 ا باز لابالا بجيل زفصوا ةمهبوأ ةتبم عياجر زل ىلا نوكاندقزتلاوعم ةقشما
 ىلا مضي نا مكحلاو ١ اىتح لد فصو) اب صصخ ١ ١

 ايكنحلا ميل ءآنتنا اتلعاضب ا طرتلاب يزا الكم
 رع 2 0

 ١ 4 لا م ع لا ذا ورع نا ىفاشلا مامالا نع :

 ظ كاتس |ليلعت ب ىىصعي ىذل | فصول عب صصت فصوب فوصوم ىتس ىلا فض! !ا مكحلا نا ىدجد
 ١) أملعقاطي ملا ناف ةوكر ةمئاشلا خفللا ةيلذم عيؤلو ةفشل اكان هل احل اخلط ناك ناد تلا كلذ

 ١ رافت اربع محلا دا فتن لع لا د فصول اب ديلا ناكضصولاب تديتف نوكل امو وتلا ةفصب نوكي
 ا ملرتلاب قمل لنمانه َنوكيف ةوكرلا ب جووهوركحلا ءانتذا لع وتلا بصو انتا لوف فصولا
 ظ اتتاؤجتمالوأ ةكماو لاش اوف تين يرهاشل اماما ورع طوخملا رت ادن مكحلا انا لع لوي
 فصضوأ ملااغن هللاعو قئاشلا ]لم تاذإب املا نك افتادتع ةقفلا بوجو ,انتنا]لع لوي نيلع

 الل_لوقب نزيرابتعلازززهزع حف مم طوتملا مدعيا افاضم مكدلاورع لجو طم اك
 عرقا كو 1 مه مول لوطررع ن وك
 1 هوا ماكل وكنل | امور هما ناب اكل تاذجيلو

 ريالا حاككهونعيزجرلو رحل لوط وزع ةملا ماك سس هتلارعر ىف الا يول كانؤ_ فى
 ايف تانمؤلا ناني كتاا اول ب عتيل نمد ىلا هل يف ذب ميكحلا ىكذأازم مهام عوفي رد

 تاينلا تصوو رمل لولب رهدلا م ناعم ماحس ال تانمؤملا رك اينف نم مكتامبا
 0-0 ةَملا جاكت نوي الف فصو وا طرثللا مدعو نع ناىجلا مدع كإذ 55 تانموملاب

 فصول ا تاوفل ةزخل لوطي لناو ةيباكلا مالا حاحكدلو طوغلا تاون ةرملا لول د ىجوداع

 ا ظ رخمأ كرتلاب قلها كانك ىبتمرددا لاك صولا
 ا ببسل مادعاقلقلاٌ ياو 2بموام تح مك نم حو
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 فقوتي كأن رهرع وع دعلا َسحوم يوك ىطرتلا لثم دنع صو اذإو مى
 ل احلا 5 محلا تنل طرثلا لول ثا اكمم الا قاطمب محلا تْبل فصول لول ذا طرغل الع هفقوت يلع
 ناذ بوك ا فصوب قأعتي كإ زكى اط تاخر الل |تلخد نأ ل راذإ ا لوخدب فالطلا ناس اك
 طيملا ”[فتنا ناكاّم دعو ادوجو طولا عم دوري رككلأ نارعتحأ الو يل اطتناف ::كام رارلا تلخد
 1 وجو ناهز ىلا توذلا نع ككلا عيمذ تيت نان بيتل[ ل4 بسلا راقب مم طفلا قتناىا
 قامت ارا مج رئزي ال راتلا تلخد ناقل اط تنا امال لاق نفق طوس اه دع ىلا اف أضم د دع ن اوف
 كفر غال كا لوتياتبان ككل ناكقيلعلل ادلول ذا تونا زمركش عزم ذل دحوم نال دوج انعدم
 قاتلا نا يتم طرنلا ناك[ تني لا .كح نككو هسفنب ةمات ةؤعوهو دودب و طروئملاعم تبان خلاط تنا
 ادعو اطتنادلوق ة.:ةاضالاو علا ةيرازحلا طوشو نرللاليجأت هل نمي بسلا ن وذ مك عزم
 عع وقب انهيع عؤرمتم ضرالا يلا طوقساوهو كح عنوط مانعالاب طوقتلا بوه يزال يزور لتقل او كوسملا نإ ينو ككأ جاقيو بسلا دقعني شح

 2 اهاتحلاوا.سسعكاملاب ًاقالطلا اتلعنازطان
 ١ تنافك تحوز: نال او مكاملاب فاننا او ىالطان إم عم هئامجر ضان انس[ كمت ىا

  اووومذ امام بسلا 5 4 حوهف اًدرع تيزعشا ناوارح تا كتسرتشا نا ل اقوا ةارما تحوز ناوأ قل امط
 "7 لااقلاّ) حلا نورب دهيم كتيبلا دامه الامز مالح كاملا دوحو ناكوشغلا كاع ايرفنم

 ١ قيقا يح ببتلا نوكزب بسلا مدي الو طرثملا دوجو ىلا اثيخأتب مكل عنم نال [سلهديعَيدملاَد
 _ اصوراو الا نودب بس داقعنا ال ناك ثيحو طعما دوجو يلا كح اًرخاتم اكرمتماّو جوم
 تاخ ه ناةّكنجل ل اف اذاام اشم ن اكف ندا معمل بلا انل هيف نْعامف
 222 نو عيال كاملا + راللا تلخ دو اسجو تو وقح خلاط تاافداثلا

 0 اة امل هردع لاملاب  ازفكب ناةتحلا هبفزاجو
 نم رقت امل نايل ١ ؟ ثلا اق ةومكككو الع مطملاو ةاتعال اكل املاب ريذكملا هدنعز انبح ىا
 : مماوف نة اضالا | دب ةانكل ا بوجو بس يملا 30 كلذو بسلا هده طولا ناوهو لصخلا
 اذا مصمم نيدلؤه يلا ببسلاو ةركلا باب ذل لوم اككادالا بوجمو ب طرشن ثحلاو يملا ةراتك
 زوج معمم لالاب نكت دفان حورلا فاهزا]ق حرجلاد_ماريتكتلل اكبّيسلا دوجو دج بسم
 نارإغتمإ عفل او لاملاناه دبع رفل او أضيإ دنع ثنحلا اق موّصل اب ريذكتلازاوجر دليل رينتكتلا
 الووبملا درج رتشملا هذ ثبحبنفلا نا ىلا دادالا بوجو تيذبرل نأو بوجولاب ل ملا تصتب ناناجخل
 بوحو لبق ناك ناو نامل اول ٍبسلاب لصاحلا بوجوده ذ 00 رميكلاف اد كلارك
 لغتلا ن1 ادا بوجوو مرجو ناب قرفلا امسي وص تال تا اروكالوزأ ا كمدلا
 سنحت عامجال اب حلا مدام لأ يا دا بوجورخأت (لف رشا ذإ بجو تيت ربوجو تنن ىشثإ دأ نيع
 7 امك راف بوعوا إبق معقاو تاككت ملا بق ميف ثانكلا تزاجولف اهداتل ةدورسض بوجولا
 ١ بتل ارد كل عزم طوغلا ناو ماعإ_د طوخ اكف صولا دايع ضرشا ضر ىفانل االكىنسو
 مكان: نيل تاز نوكو جوزف قلعللا نام يزوهابس طفلا ةجوريص ناز نّوكف رغم بتسلا نوكيا
 نأ اكقِلَحلا ا هلل اًقاضم طرا معن ارز ككل مادا ناكذ بتسملا نب مارين لو طرغلا ددجو ناهز ىلا
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 مهالع انيعمل عدو طرغملا دوجو ربعك ادجون نا نيلعلا افلا كاسم طولا دوو م 5

 الي فريكذ :ارواممحسإ ]او ودول
 احِصِص ووهفملا_زبرطب فلام اًساف اًيعيرش اهتينحلا لوط دنع ةَمالا حاكت زاحمدع ناكالإ و

 به ذموهأم نايب نم 3 ١
 ”* لادتف انرد:بع بهتملاوهأم ناي ف حرش قالا

 اقاط ار يدبعداناك اناء طرب يزلا انذنعو
 بجو امئتلاحلا باهو بساذلاقوح فعول:

 « زحمة ارداط ن وك: .٠:٠ ٠. هزنها نما باجالا اناف
 لا اعيؤملذ نيو الاخ دانهنطرتلاف ٠

 رس امري اذا دانا الو قتلا ىلا اهالطأ نضيرلف
 طرغل ا دوحبو ىلا هد انفش اختي أو لاحلا خان وتعميم دهعيبرل طرثملاب قاغملا نادي
 تذيةورإهانمالا ةدصي ل الذم يل اط تداب باحالا نال امش جيورل قالا لاح يف وهذا
 لحل ىلا لوصولا زنا ملاونم نإ ليلا نيبو بايد نيب هطوتملا لاحأنهشه و كواملاوهو هؤحْ ل
 ليعيا نتن لاذ طرملاب فصول ا هش يفانلاو اجلا ىلا هلوصودحل دقعن لو حلا ىلا اذاضم نك ملف
 1 رلنم ميلا بهذه انا و ىوق | طرغل اعأ ب ريشا خ نوكي كاذنا كش كو مدش اكلنا
 معزا م ركحلاهد عع لريال طرتل اودع نافذ فصول انحالاضف طوتملا ب كاذ متم نعد جولشملا اياك
 قاملا ىوكذملا نال اًمصق كح غ1 بسلا بم ؤ قلل اان كاذو طرغلاب مبشملا فصولا
 ل الل خ4 رارلا لو د دنع ىلطل اوه ىضئلاو كاط توه يل اطتنانرازإا كخد ناهل فق

 عيل 1 هيبس دما مملامدع ناكذ حلا لا لوصوم دما طرثلا دوجو قو وجوم بسلا نكرلذ
 :فأل|لهالنع هاَياربحاضو ازكاب هم ارك تعم ناك كم كى دهركت نا هريزل لاق نف اًددصق هايا قاتلا
 لوم طوشملادجو لبق امو دّىم ّيبلظلا نوكك ا ذكان هو ربجاص د اكزبق اًمودعم هماكا ناكف'
 لصق محلا عزم فل لاحلا ذب بسلا مادعا غب قبب لازم طرتل اوصل ] قلطملا مدسإ جالظلا عوتو
 لاعلل مدع نكرلو طرثللا عوقو ناطز ؤامس ىرمتياناو قلتلا نامز غب ئرقتم يان
 - ماركا لانس نم وساك طوثملا هوجو اكن ايِلَصا (مرع نور طرغل اودع اًمأضم قتلا
 "كاوا اصقخ نوكل ايسيرش اًجصال الص مدع ةرملا حاككراطتسا دنع ةيكالا حا اجدع نوكيق
 َكلاتاف راثأا كلخد نازل اط تنا < رلزف ىننرسنال نخمو كت دوام ؟للحاو اسحق هلونل
 لالا انلوصو لبق هع مت ل .يعرغلا ةؤعلا 51 ةزج هداقحن نم انام نافل لكم امو دعم
 اقول اككوخل نوكي نا ىتدب ن اك جلا يلا لمص لا مل لق ناف لبحلا ىلا فاض امم دعا يبس رحل عيب نوكيل امك
 هانلج قإفقنلا لالخلو طرتلا دوجوباوجرم ناكل لجل ىلا هلوصو ّناب ُبيجا قل اط تنا ينج ال
 قحسلجلا ةرخالارطشلادوجوب اًببس نوكينا ةضرعمل ىبللارطنكاس ريصياا ضوي م يب مالك
 تست ]تقي سيل هسفف ماف يرملا تايتحلا ذل هريظنو مآ هنئاءاش ناك يلع فوقولا نكي ال طرْش قلعو
 ]اا ةؤ_عهداغغن زم يترلا عنه سرت يملا نيب و دنيب. لالااذ خمحلاب مهلا لسنا اذا ل تةريصينا
 اطلاق يئارما قاطا ل دنلاو او ئلفلا زلط اًببس دفعت كمل نو هيلبس دوحو عب لتسلم
 اًيبس د قمل مال ةنالا ف. طرتل ا درجو ف لولا نيمل اذ نحيل قل اط تناف داما تلمس نا



 يدل بجو ا عاق امضي فان ادع هزل اوهام ولا + قاطلاوهو حلا طرت دجو 2
 اقتنأونم ل دقحنم عبل| 5 تنحي ثيحرايخلا طوثبب عايف عددا فلحاذأ ام فالخجانهو صلخملا»و 2 ىتللو

 عب نكمل ادرو دقو ل ما نوكا مسي الرطخلا رع نوكي ختوتلا| نالراتلاوىم 9 نوككلرو طرغملاب
 تالماعملا ذ يرتهمدل نعنيفلا اضن د سايقلا فالح طول دايخ دوج عرتلا ناالا ,طرشو
 ناكمل امي طتلا القت نتل !نودرطخلا ةالخاذ هال اهردّه ردي ةرورّصلاهنجوا امو

 فانمأاو ٌقالطل اكتءاطاقسالا لبق نم ناكم فالني بتسملاو مكحلا ناش بسلا لعلخ دول مال
 اعل مدوناك ةرصاملا ال الماك قا ملا نوكل بتم الع الخأ ذ ءانلكج- ىدتلا اوتحا الذ
 ةنلا تازا دل اضيا تان تاتعالا نا نمل اقياهو ل مككأب لوفل | بجرف ضراغال و ضراوملاب
 شل ازارتطسأول. ةيتعرتملا وَلا تايلاو كاملا تاتا تايتالا داما ناب عوفدم ّنرلا لازال ةْيككلا
 اء مف طرتملا ددجو ناز ىلاممادعاب بسلا جا رن طرشللاب قالا ناكل ةرهامضوف كإملا
 ةصومغو همذأا اهيوازتل ىلا ٌلحعو نيىرطرتملا وجو عبق نقلا نال كاملاب ةانسلاو قولطلا لع ص
 ماد طزنيالف انين امل ب اياب نيل مالككا اهو الطااو تانملا باطيال طرتنيانا حلا 9 كاملاو
 لحل يلارلوصوب ياي بصب نيح ل حلا 3 كاملا دوج وب انفي ناف اب اجياريصي نا ضرعي 2111 لاخلا طك
 كلما انلبرش ل حلا حل كاملا تاينا ل زنا لامع طوتملا ناكناب كاذب نقر ناو نابتعاب قلنا نمت

 هواه لصالاف هنو لعام ناوهو ىهاظارابتعاب طرغملا دوجو دعب اجيارم الكريصمل لالا ف
 همعفالإملاب قيلفلا ةروص لاك طرغملا موجو لع رب نمل كاملا ف ودل برارهاظا انه نك
 ىلا قيرطلاب وغلا دوجو دنع هب نييملا كاملا نهدابتعاب هنكعاع لل د كاملا كإذ ىابتعاب قيقا
 ذنوج الف ةانككلاّببس نيا انشا عزمي تنحلا طرش كاك بسلا داقشلا عنب طونملاب قيبغللا نام
 عرف نيملا كاتب ةانكؤ ف تننح ناريدنقللاو تنجلا طرب بوجيولل بس يملا ل ثنملا لقريتكتلا
 رؤيتيال اما دلا رّوصِيل بيسر يص نا يف لاح ةلغاذكلل اًيساهتروزيص نع يملا ريّويلتلا
 كنحلانم ةغامربلا ٍباَكيَل تعيرش نيف او محلا ىلإ ايضفم نوكيدا بسلا تاجره جداو نيملا إبق

 اا يشر كتحاامل انا | ةانككاؤجل ثفلؤ ع ىنامملا اًيرط نوي نيك هتضوهجتملا انج ينظم
 مهضلاب ىنكلاو لاملاب ىينكملا نيب هزل يوحد و ىلاحلا ُثبساهتا 1 اًصسون اهلا ةداتككا تفضأ ثنمحلا تندم ظ
 وهو ةز انما اوه دايما ملغ ىلا هلل بجاول | قلن ل ةعوص جالا فالخب تملا اق ولان اج ثيح 4 ْ
 ةيثديلاكفيل املا قولا بجإولا اهب ىداتي لأ ىاملاف لات هللا تاضرل ةاضنإ ديعلا هاب لعب ظ

 اًعيمج امهف بيس امان عيني طرقملاب مالا برجو قات ناو 7: اوه برجول اب دويصتملا نا ١
 جواتلاو ملا انك نلف نيو ناله لانني بال ل, دوصتملاوه لاما نال دابعل | قوقح فالخب

 اوروا زا تداح فالنزخا ننعا و ا[هفاه قاطمإحو
 نم تادلار نالايزعت دلو نوب انتهكللو ظ
 لووكيولاو داؤملا لعراكحملا خو ىضولا ليل م قالط لادن :ل4301و ضعبل ا كإذ نة اهيلع ظ لدبوب يعي دال ف يحتمل ةيهاملا لع هلل هلدو هل ديق 1 عياش دا ضبع ل دام قابلا ظ
 صال ٍبيِفع لملاكو ةرثلا مصور يخل ازحطقن امدبق هعمام ديو ةليل د تاك ظ
 ١

 معو 1



 كسلا فلتين اّماف محلا نايل ديقملاو قاطملا درواذا ا لصنلا انه طضو صاخل نمل داعلاو ٠
 نااواراع ًالجررككو لير عطاك( حالف ىخالا ديتقلل اًجوم اهدحا نكي مل ناف ثلتخلا نافدحيوا
 لمةؤاك ةيقر ىكلمالو ةبقر ىتع تحاك ةطساول اب وأ هاك ةبقر تمت الو ةبقر ئنعأكت ازإ اب هبجوا

 كمالرزف اك ةيقر قتعتالو قر ئتقالك ل31 ةرمجدل امشنموا ينم نوكتن ا اماخ ملل دنحاو هلع.
 اف سم ناك ناو ميما وم قلطملا 2 ص اخلا عمماطل انم انهناتعيالو الا قتمتال داينإب ىبجلا ٠

 | ين |_جروفانلا اق الخ انرزعر جراف قتلو نيب | ةرانككتفلتخا ناف دخت رثداحلا تاتا
 ا رطضا ار ةدص خوالتلاو ةالّصلا لع هلق ذم هوو بلا ةقالطالا نوك نأ اناذ تدل ناو

 ظ موصف عيال اككملاو ٌلمجالف ناك اذ لوا نيئثلازم دعو حرك عاود ازكديعوزحاكزعاودا
 ةواحلا فالتتخاو تننملا ملا داع عم دارنا فالشنللاّ] حنذا مع بو جواتلا ماتو نيا ةدانك

 ااا زجر انملا قا ملعب انهبو هل انرزحو : ظ 1 هاج كم هدنمت |

 لص نماميينكتلارئانسو: .-لسسفلا ةافكدلاته 0
 ظ ةرافكمهو ةارافككآرباسو ةسؤم ةبقر رضفن احبس هلوق غناهدملاب ةديقم لتفلا ةدانك يقرا أذ
 ١ ذاقحاوماتبلا ككل انو ندخل نال قايل رصف نيل كاد نع رلطت11783

 ْ 000 دحاو م/م فيح طرتلاك ديانفصف نايال ا اهديقو
 فالخنل الب ىبظانك .. 0نوىيتنياماذإقلابجوف
 بايلانهه وو نكرلف  يانزاالب داو ىنجلاف

 | مياضتنارع جال ف بجويف طرشلا ير يرجي دياز فصو لتقل ١ ةرافك ن ايلا دي ناو سجن
 ١ هْيِم افتنا دنعاز+ولا فن بجول و طرغلا موهفك فصول اموهفم راينعا ىلع ءاتب لبقلا ةدانك ف
 أ ىللتقاا ةافك نيإبرل مذا هيلع ددو امل م قرف ريغ نم دحاو ضجاهن ال تارازكلا دباس
 ل #  هلوقب هنع باجا ةينجلاوم ابحعراكطالاب ركل ازاوجب نيبلا ةدانك

 توانف اس ناكذالتشلاا» ٠ يتم ان نيملا ةماعطلاغ
 | رث كلا توك ابجوهسيلو .... فعلا همساب نيهلاب ن كذا
 ا د , وسلا نم فصوا اكسدلو + ٠ ديجولايوس بجومسإلو

 همحاب نيملا ف درو ذا ٌتباث انه توانتلا نال ]نقلا ف تينيرل نيملا ف ماسمطلاّنا نا
 كوس تبتبال يا دوجول االا ٌبجوي الل لاو دماج مسا 4 نيكاسم ةرشعوهورإفلا
 مورحلا ب د فغ ن التيدما نجل مدملادندر) ١ذاو هاكعاع كلا تن الو قوطنملا
 دوتيلا نم ديقوه يزاا فصول اكراما مسالا سياو ل الحم

 لما نك زاكي دان اله. < ليصح تدان ناوأندتعا
 ظ ١ د مخ الف ده ثداح# اد ىو ١ نا دحاو ركع '

 0 ظ دّيشلاو قاطعا كان نم وصح نإ يلع زيدا ف انددج ديلا لع ةاطلا عزم كذا
 ا ' 3 ادروأ نا اتادغاو تداحو ديحأو مح فادرواذاآلا دحأو تداح ةالّصحو اني هاه

 ظ امأو نيلاو لست ا ةاذكف اكرخلا ف بييتعلاو اه دحا ذي ةرورصقم ةعسوتلا نوكينا نايف نيئاه
 ا ىخاملا ةليتلاو دبحاو 2 دب دشتل ادصف ناويلف نكح ةبانوكينا دعب دجاو ثداحؤ ان اككذا



 ظ ” ت3 طوءانطملاو يملا بت نوب ديقم موصااناف راهظلا ةءاكؤرامطالأو مو وصل اك
 ْ هإ ونب كاواشا اكةثدا هاو ركل ثلة!

 نيملا ةدانكؤ رم وضلاك يشارعشا 000
 تان وسال لاو وول داو واتا دن لة اصف :زتاوتم ةءافابفدرو ثيح

 ظ 0 ليقمل_زيةضلاركملاذ
 0010 عاتي دينسو زب اروتلاوعو انه كل دالىا
 ا نييلوصالا 2 اوه كفانا هج ندضا ١اب دارلاو اًصطق ديما
 ْ ذاب نودع انهو لوق اا طصاوه كدصلاو عوضوم لع ناقاطتلا ناي دوحولا

 !ٍ رهقلاةارقلاب ني: عدل ا 00 3-0 ادجر ىاشلاو 0 لا

 زب كورن مدا اضل املي قلع قدما لانا بو ممضرسو |تناكةروببشم هزناونملا
 00 كيسا .احاطفلا ةوكشو

 98 دع ةفانزو لل به ضفلكباتاو
 َ لاو اضل ال عرإ وقوهو قال فم اهدحا بلا نان درو رطل 1

 ٍ البوب عوز حلك نعاو دامالتلاو قالا هيلع ءلووهو دّيقعضملاو دبعو >لكناذأ

 ١ نالوا لس نكن اةرمتم بابسا املأ ينل ا -ابحوف

 دّيشملالعقاطلا#ع ناريخزم نييضلا نددحاوزكإ هنا بحوو يس نمؤملا سان اواببس
: 0 

 ظ الالب لدتا داك ادن دينا ديلا: قال والا
 دنس ام دار هظانهبو د لاط است لع او ديتلاريغو رتل جاع لدي م

 للاواني ديل ذا نان أس ديل داطلا وه والم ةيفانلا
 هيلع لمعكرلواف قابطلنم مغ ديفملا محليش ناف ديقملاكأ ريغ نمضذ قاطو سلركعرغ نب
 ْ اتا كنقو دمر قاطملو مياو هرِصْفو بتل اب اقسم اديه لاب بجارقلا الإ |
 ْ بالا هلع ”لوهي ناائاتلو ير:ملازضاخل الق عياتلا ذاك ةالطالا محلا اهلبازمملوأ
 ظ عقارا ياخد اف زرمالا زاوجب َلوعبداب ديا لع نيمإ ةءافكموص + قابطا لمع
 "2 بوؤاطلاو خكري انككل دو غام مزمل ا تت اوولا
 1 بعز الدوا نيتفحلاب فاضاإ خب دجاو |مكحلاو مئازجاودع جول ديقملاو عياتنمل ارب ءازدج

 )ا نأ لوقا َبايِبِسُدْلاَدَّرْلِت نهلاذو

 ال1 وتابسإلا ا نم علا ركر ىف نيضعلا هةر نش

 وف با ةلمهج نيخءاتسم لوقلاو دا
 ١ مهزازن ا كس ا تالا
 قا 0 2م اند بهو قلاب
 « بوبتا !ةنسلو هيما 4
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 وامان امن ةكيناذ وذا هت تاعر ىفاذلا ري لوفب اك طول وعم شل نا ال ىف 31
 نمدافتسم يرش ل اص كك م دعاناو ريافتنادنع محلا ودع يوب مارإف الف طرألانسمب ديلا نأ
 جال طصاوواع ةيعبو سر ومم ل طرغما نالعيلو هيد يقال لصلامدعلاو انمّرف اكظللا
 _بترتيلو ثلا يلع فقوتي يجر اخرا اهدحا نال اعتسساهإذ ل ولا اما د انضلا ىحالبطصاو نيزكتلا

 آنتل[نانموزا و رالا كدا ف لختل اكفقوتيلو ىذلاملع ثراها او ءوضولاكع .
 راو ىلا ةبداخأم نوكدو ئئلاطع قوام ك انلائتلادوجو رع فقوتيام ان املع قالا ٠

 اتهذ نانلا ةيئيسهو ل لأ ةبيجبسإع هل الا صورمتملا تاو دل | نم ئش لع خدام عال هيف
 ارجو ابل تاكنا نم امو سموا دوجومر انبئلاف رخل اهيرسمألا تناكنانم هزيل ةزمع ناك عساجداوا ٠١

 صهاطو يوجل اطرثل اوه فالخلا [بحتو قل أط تااف رايل ١ تلخد نال ذم كإذريفما هل المرسل ف
 صول ابجوب ما انلقوأو ئب جأ لاقي بهو اوفو جيولتلا ذهل يم اقرقوم نوكالإا
 سرمعصول يال امتوا ريغ لعرل لال ىّمس لا مصايف ىلا هتلاحد ىف الا ل اقامه سي ىلا هند

 خدت يذلا لتقلا اخ طتنل اكرائرظلاو نيماانم ركام سيل ىااذرسلو عرهلاو هضالا ني ةائاملا ٠

 ليئازيرهؤمالشلاو :ءاضلا لع لق غم وتلا َماَصج مكاوهو انيلع اضقنو ماعباوج ٠

 0 ا 5 عا نم ءايطخللو عل 0 ةائكلاذا
 رهو طير داو هس ره - ةااربل ذارانملا ذ مو ذمنمزحا ريضملا ف مق احر اوك لفعا نم رلوق ف نمَريَشلا ماهو
 ةريبككا + بخيل ساننكا نا اول اذ م1 لكشموهو

 هل امانه لابجورل هلام ابو موُسلابدصلاو
 لي اوحنااكةنس فورعم 2 لءاوعل اذ ةوكر ل طبم لب
 تا اناوشدلوذ - مالاكتقالطالا خان
 انهن اذ قالطالا خاف ...اربخااياذاقيافداغ#

 نوم لشلاو ةالضاا لع لوف وهو َقأطملاٍلع ٌملعو ةءاشملا بغ ف ةوكرلا بوجول اًضان ةوكذ دياتلا
 امورلع ناطم ا مامغ ماجر نم زي ديهش او دهشتساو ىلا لهن ملوق ف ةل ارحل ا دف ءاصجيو ةوكر للا نم
 لثؤعلا نع مااَسلاو ةواضل | يلع ملوق نم مفورمملا ةنسلالب دبنخلا نودب ذاوجلا وف بجي مله نا بالا
 ثيردلل ةشالهملا جن تبجوأو كإذ 4 .ةوكلا كطبايزا ص ةقدص ةريشملار فلا فلو لئماولا و

 فالمالا خاج اوافتف ان قسافركلاج نا اتاني لاله اق تا
 دن نا امهيب قرفلاورل دست ل قابطلا جن ذهف ملاحم نمزي د يهش او دم ممنساذ ىلا

 انتيأعرصتو لبق زم تعيو رشم لع ل ديدي اف ديلا فالخع لق نما حورعتم ناك محلا الع ل دريم
 اثم خشلا؛دارملا نا نم ليقاماتاو ةنجمءؤكو ديتملاخأت لع لل هانه جنا
 ءيلا مجاحريغنمرهاظلا نوف نيا لادحا عجرتوهو حط ضلاريغ

 . ليطبوهف كلل نيظن . بيورمالكلا ئناَولان
 ئلصااب نارتقلا ]جال ة ىكز نم يصارلعاف
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 مث مجرم

 دءخو ميولدلا ةلاكم اطل امض بتل نا لاة لاف الاد هئاامعييفإغلا

 مالك صلات انب تق. مالقلاب نوك تلج
 اك ذ ناكسفنلا تاقبدركك. اك ازتشا بجوبالان دنعو
 .ىبتمي مايلاتازاهباف رغتفياهتمانالا ىلا قذذ
 امزجزاك هيف كازتشا الف 2 الع نوكي مشنباهو
 ا رصق هيفراتة الز مقو ءرشته هيف هلاامالا

 7 عريظن بجوي و اولا فركنيمالكلا ناب ىلا يامالكلا ىف نارفلا ّنا لاق ضعبلا ناو به
 ١ واي نياق ىعل الع ةوكز!بجمرلف بوكس ملا ناب بساننلا اقوال ككل ةنازنلا يا ككل
 7 لة مملاب تماخلا ةزجلا اوس اتغ كلا! ةاوانملا ميم وكل اوناو ةواضلل اوم اناهببس قد
 ١ تناادوجو نال اكارشا جون نإ جل لعةؤمجلا تطعات دزعو تييزو قباط تااف رادل ا تلخد نأ نم
 ١ . نوكيا فطارضن ركل لوهو ب مباع نايتالا يلا ياراتالا ىلا اهدافنا ةصقانلا ةمتجلا
 "قل الط تافدالاا تلخ» ناوكرات ل امدقب ف ةينل مفتشي مذ لا كازتشالا بجوال هس امان

 < فالخخ ضزلا ثيحزم كاتشالا يلارقتفاف ةدح عامر شكيب رلو قياقل | ضرفلا نال ودرع
 دنا جاتع رات مالكزنال ىلاحلا فب بمر قاطن ثيحّؤل اط بيزو قلاط تاافرانلاكخد نا
 -نزيؤتلاهدارعّن الع دحلاب أ يحن بيزو لوف عر صتفال زكرتنلا مضر ناكول ذأ قلقا كاتشاملا

 , عاما الب احراخ نوكب . هج جوج موههلاو دنا

 الّمتسا هيضيزكرلوا ةلاصا دينيال ب اوجلاوا
 بيروفنيلةانتالاب بتلاباقح ضحراف
 . هارقما#لو كتالنوك ءالتباذداز هيلع
 0 هدافا انهض علا امفالخ 22 5ةاب1!و:مهؤكتربإت

 1 هل اهو اناجمريف نييفن هلام ري داري تابوا اًبيِلعَت اما قاجطملا :اماتس مما اي درملا
 ول عرخوا ف طنزعامو دش مالتلاو ةواجل ا هيلع يملا امس مانجا جرحت جرخا ذادوكتملا مانا
 2 دف رإ نأب مشنب القسم باوجلا نكرر وا باول لع دزي ملو انكف تب دنغن نأ ادذللا ىلا يسد نم وفك
 ١ +يلع ناطقارب صاصتخاؤ سمو اقاقنابتل اب ضتخيلاف كبلع هيدا بارجة غاو ليو خاورنم
 ١ جراف باول لع دانن 1 نيايقنوا 211 دبو ارخاشنب ريغ حش اذ مككلأ ناكتح لع دست مدعو
 ١ تيدقن نا رنا ىلا حدملا لاقول مالكا ث ةمنفاول | خ ةدابتلا نات الف ءادتإا نوكب ضخ
 «ابغلا كلذ ناكتأوس مويلا كانغ ىدّمْلاب تيقح هيلاوعدملا +ادنلاب ديتتبال اف انكف موبلا
 ' ءانعلاو ةهابظلا ةطونلملا ة دات ارادتعا ادت: الع هؤمح ينل ند دب واجمل عم نيد !ميلاوغسملا
  جواتلا ةلثكل اتملاب ملا نود كاحلاب [ملاو ىكمل ايمال ا باوجلا لع هام لو لاحلا هلال
 ' فالخ مالاضتدإ | ةظنل هِلناحيام يزيذال يه دنايد قص زاوجلا يولولو ميتنملا سلاف
 فلاب كميل امال ان دبع بشل ١ صوخصتخلا» ظفللا مول ةيعلاو لع اًفيهح دف نأ عمرهاذظلا

 . مهنمو ةاعقلا ندلو لع ناضقا ىضتقي لو ظفللا ومع !انبال بيل |صوصخو ماعوه د
 . * مومورضعلل اًهالخ ظنللاب ةربعلاّن !لعأئ أزجا ناك تصاخ ثب دارج د داول | تاور اب اوكشم
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 منزلا كاذإنمموعالد .. . م للان اككردل نازقو
 انهغامدل اذ مومعلل سلو يب

 ميغ ول راربلا نا ,ماعجس وف ذم جرا اًدداو ناكأذا رظلا نا مرقعب لاق خت #
 ظفالا) اك ناو هلمومالف :يألا ةّضفلاو بهذا !نوزاك ذأ اوراس هه زم دذإل ناكوا
 يللا ةوكلا بوجولع ربألاب لد: ل و مومسلا4 مزلا دا حرملا يلادبتعلا ذا اماع
 رمومملا كلذ عب لذ ردلاوا جدلاو مومعأا نيب خبادتال ذا ان ورع دساذ لوفلا انهو

 فهلا مم انعمف 1 فاضي زنعاجملاذاو
 5201 512 ةقضح 5 عانصلا ىذزهاض عيل اقف

 اتم اصضاو نوكربال ان دعو ديحلاوزكوح#
 د الملا ف هبضوزاذاف 2 د اطابداحتلا لاقي
 افخن.بابزإ ذو:نذاؤم :٠ -امت دلو لنيافط نا لوقي
 هرضلا ده نيا طرشريغنم .. د] ول اب ىيذالكني

 | ركو دز زك قحإل ولولا ةةيقحت كحد وك تعاجملا فيطأ اذا عيججلا ا مهضحب لاق تسل
 هل وفك داحتملاب داحلا ةزن ام منم داما نوك )ل كانك ى دلل ان ددعو ىملا لا فضا اذا
 هضوللْجلا لاقاذأف طقف ذا 1 2 1 0 9
 طرتش بو طرغلا دوجول داون امّم ةدحاو اك تداجنا انناب داني زيدا و اهتداو ذا ةدالولا نام

 فكم م ةدحاورأ و دوجو».ةاليط اعقب ارآو امئدإ و نال اقا ذا اما انه ندا و امم ةدحاو لكدإتن |
 ناتو امهترحأّيض يلا ماؤنك نابع ىلا ىلا فاضيدق درفلا نال ةيضِيح اتضِحَد
 اتضح نا اكو نرلل وه لاق ول اموهف ايقرإ داذا لاقولو وغللا نمىلوا

 رمأدهب يزااوضزعوبلا 2 ىكذالتمءاضقممالاو 2
 امط عيملا لا جو ىضلاب ٠ . لها نوكب نتمكىرلاو

 صولا نال كإذو هلضد ماوي ملاو هلرضنعوب ئشلاب صال نا ىلا ٌجانملا ةماع هذ

 ناكل محرتمرلاو هدضوه يذلا كزنلا رمرحرت رورض نم ناكف هوجولا خلاب دامني بجوب
 بولمملا توه ناكقْض ياب ] افتشسال اذا داوضاوادحاو فضاء ياكماوس كج هدضغ ولاحول
 ةومأملا جوزملا تاذ هوما عاجطض,الاوأ دوعفلاب نتا اذاف معاش ارادل ا نم جرحا ل اذاكر
 ماناكف هديص تانايملا مالع ١اكإذ 1 2 غلباب ده يملا عسا

 الضال, معا ما ]سحب نأ نكيدل ماضل | نعيترا كيم ما ]مج نا نكمل دادضأ هل ناكأ ذا اّماو نضل
 2 ماسح زنا 1 هوو اف اتسالاو عاتض لاو دوتعلا زم
 دعا مل |ىطتقل زل ربيعا اعال دحاوب اما [عجْما ىلا ضعبلا بهذو نكم'ة دحأو رول ةبويم ادت ذم لا باجأب

 + . مالو تارافكأ جادا ةلك لولب تبندهرمالاو دضولا دع يذم كنا فيت نكمل ذايب ملمع
 تايفانم نارلز اشم دض هديب لاةاذا ديبالا دوصاحانبه نفح لا تلا موحد ةيفافلا قت يوتسالا
 لاوعتل اع لالا قل ناف نضيف يندل دوعتلا مرعوهو تاذللاب ل فانما ع دحا دوغنل احا يرومابل
 حاطض ياو مايفل اكٌدِضلاوهو مازاتساملاب يارضوملاب رل فانم ناثاو فالخإلا زم عيملاوا مدع . زعير



 'ناسإ

 لتمأف

 ظ . يختل نكرل ذل اًهوركم نوال نب تكيسخ يهب خفلا ثانخل ماع اموركم دوكد

 ' دوف مدينا ياليل نا مازاتتساملاب راف انه جوو نر بال ىعم نوكنا طب اضو
 1 | يلا عا عاش لوهان يضل عائم دان ناقل ارت + دوشقل مدع اجولف ضمن وه يذلا
 2١ دقماي يزلاو مازع كرات اة اضل رعبا ا لعل دي دوعفل اع لادل ١ ظفلال اف امتانإ
 ل اقاذإم وح عورفلنما.مدكعيو ةلئسملا هذه2 تالا ةدئااند 0 رار ادا 335

 ظ . ةلها هوا 4: تتلاخانل قالت ل كف 0 : يك الإ لاق م قلاط تاذرهرل تنل اخذ تام
 : اافشدقف ىو اللات فا تاذ يبن كلانا لاةوو مدا هل انعرتودعي فرلا لها يلازلا لاف

  رمظالا او قالطأا ا بهدش 00
 | ' ةناىب مارق تةنلانن ااهالذا ده رع

 4 ىبمْفا ىلا انكدضلا هاك 22 ىتقنتملا ناكمجلا لنزع
 را بلان ةلسؤم باول لم 24 نادضلا3َ

 ْ اس داكوتا ناوعالهريغو مالسإلا رخو ةعالارصت ناتخلاموهاذ م
 0 ذيلاخ بجأولانم ةببرلا ا. ةبب رق يأتانجاو ةسوسم ل هذض هنوكين ومش ولا زعوبلاو

 ١ بجلوأ امسي ايوغرم نوكه دارا ]تل ابها تشل كإ د5 مالتلاو هاا هلعمطان عار اوهام

 5-3 دلل قولا ل ترن لذا قوما يص 2121116 ريغ[ مجاب ره أقف دارس و

 ظ . ةفيشلا 1 ةورغلا تباث يامال ن منيحنم عرتسلا تايضتقم امش ناك ةدورتملا قطب
 لكسب 1 ليوا ورتلا ةينقاندعلا نير

 ْ بِصحلاب انح 0 ٍنِضلادل اذ متع 50
 7 ٠ مربط ميىرأ١ توفل 0

 داكالب 0 وركم رضلاف مارق توفل ل ثيحو

 11 مالا نص ةالمال أدوصقم نية مسد يخدم تضل ةها كنق امناوسصس

 ظ يي تولانل .يرومأملا توقل دضلاورعاناو اياك نيل ةرومتلا نبك: تان قلوس
 ! هيلا ستات تلثلا نا اهوركم نوت ليريروم أملا ءآد هل اًسفملو أم ارح نكي ريوفدرل أداف

 تى مون مادعن دنع رتمولاب ل وّملا ىلا د كلو ةءورخلا درس ددقتب

 اكسقي نأ نعوبلا هفرمالاب ا درا ذا مايقل إم ملاك
 دش 0 ن داورمم 00 7

 هك هك اعيش وتلا دوعفل را 3 دوت د

 و ماسلا ل ماده اذاف دوش نزل انااا رد كضيف لد ةواّصلاةرايتلاب 0

 ظ يطا وتب ايلات ردل يموت نلا,يرودأمل توف للدول شل توابع دن 4
 ' تافاعدا ميوأؤب موتا بهذام ىلا عني مالكلا اذه قابس مث خلا لاقاول اف
 ظ < هال ةاننالاب روفل الع قيضملا بجاولا شل نابطلل ملا 91 مره قالا رف ضيا ا
 ٠ قلتم عيولا بجاولاو قاقتالاب مرع» تفرلا ازجا زم صح ي 0 ةانرطإ! اهتم ابر يروماملا جتوضدلم
 ١ يا د اا يبت اب 1 ب

 يوم



 ديول |لعو عيسوملاك نبع ينال اوف قالا مالا امأن هىزكموا ماح ل هتيدأت مدع اهنوكم
 نوك. نإ عش ن اكو جشلا واتخا ام ىلع نكيد توفملامدعأ ان دنع نضل امر الذ قضملاكض علا
 قلل ناىلا عجاد يل اذإ فالقلاو تضل اورج متلادنع الق اكريخ أدل هاكر د له هاك
 : ىثمناروعلا يعوأ ىلازنلا ىلع

 : بهاذا وك بجاولا نوف ىلا كيزك

 نجح يؤنما ةحردب زمرحلانم ىدا م ىلا ذرصلا ةهارك نضال تباثلا ينرلاب ىنتقي مالا نا كيسا

 3/ اهم رأبتعاةجررب بجاو انو دوهؤلا رضا مِذمعيجاولان و دوهام صم تبالا.مالاب ىذتشي ضيا
 دولا انهزع مريخؤحت .دروذاطيحلا سا نعول اذ
 اما لو ةيسس نوك» 7 هضاو نازل

 والا ويقل لو ابعلا مرا بابا التلاو ةالّصلا لع لون طبذحلارسإ نعمرحلا يانا بسس ظ
 يدا درصاانهلع دراو ثيدحلا نيبكأ نملفسا امعطقف نياغنلا دجال ناالا نيفنلل لو ةوشلتلا ٠

 ا نسال ا انهم تف راضتق| طبحلا نع سبل. ارومام د اص طبحلا سلا نعم رجلا ىزامل مال ءانلق
 ١ ءاياقتإلا قتلا الك لظيبفحلا ييخ نع زيباذكلا مقدام ل د١ امج الو دانا

 ١ م. نساَم ناكملاضملع 2 دحنملاةبوقعياذ لجازم
 || ادبع نا نومامأناو الص زل نيقمالَص
 دام مفروم لان لع . دج نان هاطناكمإلع

 اع هللا دعر فشوي هلا لاق برومأملا تني منادّضلا ةهارك ىف ملا نا »جا نم ين
 ان اورثلامةلابطادوضفهرت ذل ن اككالع دوب زجل نك رنواص دن مرج ن اكم لع دحت نم نا
 ورك ناكل اعد 7 | نال ءانعز اجره أط اكم ىلع نجل اداعلاذازهاط ناكل دج نأ.مروغألل

 ١ 35 ل امال نوك داب لاق دق اههنكاذ ناه
 1 1 ضرتفملاف امئادرتع كلا ١ ض زتفف تاجات
 أ ب ماونلاطعاكأسما ناكذا . ٠ مايّصل اكت وني ضب

 أ يما هلصامابللاق نلامعر رو ةفيحو ايل اقلك ل الن هللامجر فسور ىلإ دنع كا ذ انفي
ٍ || 

ْ 
 ا "كيتي ثال كا ذو قاع ادالضب كل انت خأ وو تونيك دويل اني توني 1 تضل ابل افتضلا نا انلسان
 ا نوك ويلا وهبج#+ل ءارومأم تاك ممول ا, لاس لاكائسفم نوكيف ضرنلا كلذ توفي نضجلا» ْ تي ىلع دويجلاو ةولوغلا ل ماد ضو يصف مجول اب لغتي ضرمالاو ضرلا لع دنيا عيوب صحيا دوجتبلا
 افلا هركذ اك اائشم هن :زج ذل كالا

 ا
 ْ ١

 || ككيباطنملاره وال اذ ىتملكتلاو مضولا كسلا مل افي محلا ظفلو ماله او مكحلا ن اي أ #متبا
 ا هنلاباطخ اذلاو ةواضال هوضو اكاطرشوأ دإهلل بوجو انْلاو ةواضلب رمال كو دائم يلامس هولا

 ا ريهواب انجيل اكأٌمناجامنلل الط نوكينأ اسأ باطل اذ لييحنوا ابلط نينلكملا] اهفاب ناعتملا
 ||| : 9 74 )ع 3 / 0 / / ٠

 ١ فقص وب مكحلا لاَميدَهو ةهاركأ .اكمزاجرخوا مر امام زاج لزملل ايلطوا بدل اكمزاج
 ْ موحكو مزالااو دهانل اكان كن ملواةمرحملاو بوجوا اكبايلنلل ازا ناك اوس لمنلا



 ١ مح اننا

 بشلل 00
 انيلَع فيولا هفاممل اب أد ةيوطفلاب ةيسانكو دمللاب الا همم اه 1 هتءاغا نالتن 1

 جلا و روتملاوةوقلاو وضل انعبرملا ناكل 1 0 0 دوي لاو ادم

 ١ 0 رصكوهو متت تاجا لا بلان دال لول ابمالسملا ف هدقد كوالا .

 فتدحاو حت نييقولا مدقلي د مكمل
 عبذ و دّورمسا تو ةئْزع عرشام ناكنيعو ىلع
 اخ هانا ضراع تا ولص اوه اوهام

 0 مولاة مضخيلا ناي خاسو تصخرو عزم نحو ْلِع هدايمل ملانعت هتلا اهعرمش قل اماكحالا دإَو مد

 0 دكوا 0-1 ندد دازمقا نافزع الئاقلا لق تاكازإو خيالات هما

 وكتاب اقلهتامورأ وراق جالا“ تايلباسإ توب ةادل اليل بدن ورد اكتمل نمؤساؤه نا
 كفالات ا جاب دذ اكدابعل أ 0< عيال اف 000--

 أب 5 ١ ا او
 3 : 2 ا 0

 >0 نامل نانيعف 39 ةدايز الب

 ا ضاحلا ادن ةودبس 4 ضيا اميم جابملاّنأ 2 حاون ١ ةعبرا ىلا ةعرلا مق

 ' لوا ةواوطقلبلرب كنك نامأ ملا ى اراضخعلاهجو و ره اعلا نم ءازجأ هيلع 5 عناب داملا

 كواسالملاركرات نقب د نأ اما ىلاتلاو :بجاولا 134 وأ احل ارك نس نا اما ىلاثلاو ضرولا

 ا كرااماشإل لا 00 نال كدّولاو ل طفلا ةرصاح نو لفنلا ىاثلاو ةسلال ولا

 ةهارك نركلوهو يطفلا بهاو تنل ازكأ كنك كة هيفلخ دنا بجأو وراوملا وهو رجلا وتو ايلا
 ١ عابلاذشنو محلا 17 هرخداَسَف حاملا نان هناقام 9 زو دناكن|لتفو هنسورك ولا
 هي. باول ةيوا «ئاو امة ايإعطقب تبت نا بلطلا انارزغلاانماقنو ابملانم هبت هوركملاو

 "وج وركماك لاثاهدتإ اعد دج لاق هنعو امؤلعتم ل كرب باقعل ا دانكسا ا انبعو مرزلا ةهازكو
 مهيب ف التخا الف هدركم ادماجرانكابلوتي جناب يطق ب دار ارلا ىلا ةّيقحلا ىلعالاقو زوقلانم
 هموازل تون داملاو هش ابنا ياضللد تن اماعرشو متل او رمل ةنلضرلاو ىف لفي اك

 ل و ةد|بزالب هإوقورانملا جارش صحب نظامك ايلا ضمني هاف لمع اموزرل ركح كنا قاب اناني نمر

 0 .موزللكحو
 . اشم داقتعاوا رشد 0 00 1 هتقح هداقنعا موزل ضرفلا كح ىأ

 0 000 يا ال
 دلابن

 انيلزئاذف 5 ناكردل اب طاخ انهو ءاركإ اكد ذعالب ركنات قسفيلا اضيا كح ا
 هيلا صوسنلا ماعلاو دجاول ا, كةمهبش هيفي] مل دب مموز) تبنبإم بجاولا قا لا جا وو لوو نامألاو

 | هيا اكزهلا ضل رف ؛ئظوهامإع ناطي بجاول اذ دجاولاربخب انوي ناف ناكرالاو دفنو



 ةضن لقت انلا نييقكسلا قرفور ملا ضزللا نودوه نظاعوأشمل اكتيكرفلا ضم ءكذت منموح
 مات قالا لعيب انمز ل انءان نك ل بجاول اؤعامشلا اذه ووههتلا ةددس يلع بحب نكابكزتي والا ٠

 رب.دنلا خت ةامكمالتلاو ةالّضلا لع ىلا خدممم نم قحةينظن سي ىطق هموهفم يلادحاول اربخ نإ
 امه دام ري ع ريخ الا قسما انهو ةبجلو ةوكزلا لاقي نمو غالاؤملاللع ناطب شو

 لح نا هَ دوحلاةرلم 2١ ليلا يفاضياروزلا | كعو
 «. دآلضلا لو وضل جوب 2 . هل ادم كر ْمْرْكَذ
 الس اذإ قسانفالث بحبو ١ دال فقس نال شيحو

 م زاي نك نيفيلا لع داتنع ل اىنمو ئظ ]يل دب ةتوثل تّقح داّتتعإ مزار ال: بجالا عمن سص

 سف لواتم ناك ناري لحما راتو هدحاج مك. الف افلا حان بجو عدلا ىلا لثالتإل هبجومزملا ٠
 د نناللاضب اننخس ن اكنافال و اتمزكرل و ركزت ثيحو فلشللا ةنس نم زداظم غليون 5 لضدالو
 لرتبة عاطل زجو زب اقساف ناكف دوه 121 قباذو م اضختسمزكيرل ناو دئسدب سايقلا و دحاولاربخ
 ميج نبال ةرانملا ةريش و نغريفانل دعانإف تكلا مما حرر ذب هتف عولتملا ةلاذكرلع بجوام
 ناوزتكاّ مح هري لذا ىنملا ةواصلا ننس زن نماولاة و داح لرب ىنضخسملا | اضن انهاوكح ميلا لغو
 رجاذ انهرردتلا خف ذو لزاوللا قلك كزالاب دعوا ماج ملغ أيزنا ييضلاو ناي لق اهزتواهأد
 لاجل ىج ملاوزمكلا نيب ناد كإذك نيل ناف مظعللاو بدلا خوسد عم ناكل ب نافذا نع كلا
 لصاحلاو لاقر مرتك نس ناك ناو ل هه ل لاف هتسر افظل ماتت دل لق ةينازمللا قبو كزلا ىلع كدثعابلا
 رنا نويلوضملا اق يكف كتيب دحلاب فاننتتس لا نا تلاع :تهىتنازفكة سوا ثيدحب ننخسا اذا غنا
 بدال غوس مم ]دو أتريخب راكت ل ارب نئيلوصلا دارث فلتختن انزخس امم نا طظدف و ضي

 هكرعزم اننيد خف كولس . مينا زقيرطلا ةنسلاو
 د لقمه يس فاضف وأ بجأوال ملء بطدافلا نهانباو

 ةيبرتلا لو ثيدحلا ةنسح ميم قس نممالثلاو ةولضل لع امل طم ةيدرطلا هقلرتنسلاا
 انبنوكي داملاو بورزمالو يجاو الو ضو هل دام لا نم اههاماقا بلطي ذب دكواسملا ضرما قي رملا
 هيواناوضر زامل اكترترلا را عوه نموأ مالسسل او ةولتلا لع لومترلا اميككسيي نا نبل 3 ةكواسم
 داريا لولا او بجاولاو ضزلا لم ماملع دروأو نيالا ةكواسملا ”ددطلاب دانملا انفع نيعمتامراع

 مالتلاو ةوايشلا لييتملا لع بطاوامب فيرعملا نصعالاناو بودنملا لع درو اذ بوجو الو ضارف رين
 أ تس |مانزتخا اني ميهتملادوضملاو زباتصلا دنس ل واننبمل نا ىنخيالو رذعالب (نايحا كلا ع
 ايون ركح ةللكزت محى اهسو بوجوريخنزم انما ذاب ديلا يلاطيناوهو اههكح كاذ نم ظو

 يلح لاو قلارتتس .. .باينرادلب طن نا كاتو
 نقلا 11 لا وله نسال لال

 تلا لوسر هس ص الصتخ: ا دييفي ل انكرتنسلل| ىوارلا لوقي ناب قالط دنع سلا ظفل ناوا#
 ماطروفانلا اقوا ديلا اهدحا نئمتيالوح اوتلا لعبا ىثعلا راسو تنسق يلب مولع هلاإص
 فآاقلا لاق اهريغ يلإال مولع تق هلا !تصدتلا لوسد ةنس لا فرصنت قالط 1 ادعاْلا



 ظء . لئلالكوم وه انهو كر لع ف اعيالو هاهجاع رض ؟باني مش نوكيا انما له ةئادسلا 3 نينتكر ىلع ديازلاناؤس

 1 اا 2تلاريخاكيرخا ةيجنم امئا | ناك ناو كسعل ١ لهل ب اَنر ىلع لب د هكدا 00 1

 الاوزان وص يلع ح خر واود ل زال عم ب تانعأا اودع اخ 5 اناا ىهامرانملا ةاَقلافولتأتلف حافلا :

 عواتلا هلم كنا الع ٍقائيو ءاضنل ا جاه دضاوإ يحاضذ :ؤراضن عووتملا '

 :ةيتلان يف انامل مق طاع كا طيالف ةعتتلا زكا رتل نانا از ىريتأ زا لع :انبانه
 __دوُسلا ةقيرطكةعبتم مْؤقيرط تن اكن تت يو ع ةالطللا ريع
 ردا او هولا ملغ ىلا ةياول نوعا فدلطا لديوان

 امكات ذانازإل ككاتو ىرملا ةرنس ناعو اهباو
 000 و ل ال همنا حل تمد

 ةياسوهأا نازك يتلا لت نماه ذخا ىلا ةشلا فو يدبهلا ةنساهدحا ناعود ةنسلايا
 ا | نأ يتلا ىدهلاهنسو ىلا لاق هماللاو باتمل اركرات بجو اكل 9 :ماقالاو ةعاملاانك و 31 وم

 تافزانالاونربيلا ةولصو ةعايللو املا ناذإلا | نم دهاركلأ ود للا ةآسلو ةهازك كرب

 ةنلابجعا ضعي لو م ما اضع قو دولاب ميسر صي هنا ابهضعب ؛ لاف لاعر ةلاقازإ د

 7 نافاسماو أ رهاقملاو نا ا 2رلعرصملالهاصا اذ او هديجاول تسلا ايد امد فام نكي

 [«ايكتلع نومَوف لا اتاو تابجاولاو ضارفلا كرت دنع جالتملاب ةإتاقملا صسوبا لاقو عالتلاباولتف

 ١ ”ماللإةواشلايع ل وتل حافل نام رب نجم ماحلا نم بو ةدكؤملا رسل كزتنا عرولتللا لاق و ىتبلا
 نسحابلضو ئيبإ كربلا, قاتلا داو ىباتلا ابعوو

 . قاانسلاايلودادامزاكو مخالف لضفا اهل نك نئبللا يايات هجبإ لا ا علا
 . مالثلا نيب ,اهقنلا ره دقو بورما ومان يسم ةراتو كا مبا ابملع د وتاطب راق 234 ىف

 ١" ١ هيضووتسانا يسم هيظاوي لاهو ةياسر لعالم اه ذر وممالتلاو نقاشا تفظاو اهاول اقف

 ا بودنملاو شتمملا نيباوقرفنول نويبلوصملاو: نين موأ ةرم هر ناظركر 0 نا بودنوك رو
 ٠" دويعملا ل لوظلاو لكألاو , دوغتلا هولا ةريك

 00 ارق ليوطتو ميشمو مبوكرانك !
 ظ عبو د كب و انل حرس ةدابزاموهو لفنلاو

 20- 2 .ركيرو باتش هلعب اتناو

 ١ ' كة ونتسلاو جال او ضزلا مد ام ىلع هدا نانيع حلانل تعبوُس ةداعوملا ذا فس

 0 بعربرل انل ةعورّشم ةداعوهش لياورلا نشسلا نو دوهو مب مولا
 للباب موال دب بابي ريغ ماموغدا اًسوصخ]لسو لعمله لل هللا هلا اعدام لعرب 00

 ديني لل لقملا سازلاف سلا ين <23 رنواجج اف

 0 ٍشغاو مجورّسربإسو رفض رانلا حج راعي :ةانكاضو عقل 0 ص ىلاطعت هللا عر هانم اقام دالك

 7 ةداعاتلان | ترايواندكمعوم نابض تلو ضو اولا | ةٌللخخالا نوكم مف باوذ ل ديالا داب

 نان لزلا دارل لب ل1 نغبيجاوركدات مذيل وأ.ضؤ عتب اههداكداف ةواجتلا نا اتا خولنإم
  دَسلشان اكرتبناماو قاذ تالا خلا قيل دعب ضو تبقناف الفن تاك اّييفتإق ةداَتلاناب ئانلا

 واق



 دي جم سلف ةماق ىفانلاو:
 كل انك هؤ اضب بجاوف

 لقا نصو.هلض مه د افلا 9ع 0 نال فاشل ونلع عورتل اب مزال لقلا نا فكي
 لشلا طدال 0 سال يي نايل كتنيأ كلو هف اري نوك زار قنلا محو

 00 بوولأ ىلا راني نارعع [ نم هللا قس نأ حش ناقل اا "3 جمااذإ 0

 ةلجلاٍيِدؤي 1 ذا هاف اقل ذ خ سزقلا ىممل قضَخ تيرم اهذ انزع ناكر للا لع ايقاب
 16 0 أردتلا يذد هاف عيف قمن كدا نعدوا#حلاالاطبنوكيالف نصف مص ىدؤللا ن الطب

 باطل يبسإل و هل اوَص ُبِجَوب عورتم ابانيدا نك
 .. رهاب ضخ انانافتم يما م ازلإا يوس اهاهريلا

 هالوك اوت لو ىلا ها لاق ن الطبل نح هل وص جولان زاب ندب #سعيا
 تايصملا ليسو احد انفال ابريل ملل ضرعللا نال ناص بت ىلا هللاةدابعد ا

 مارلا ىدانالاطإب انه ل اطبادل زا ل اًمياَمو جالا نودب هل رمال ذا مامن الع قابلا ما 121
 لوغش كوله زو نيك الطلاب .زميعوضالا لاطبالا ىدمدلا اب عرف دق للا دلرنوهو مام

 فاض أذ ريذلأ عز دافزم عركدأم فالكل الإ ةانملا سلا ساد دال هريفل مب مب

 ءاداملا صاع دق وتم ةدابعامموكو ةرخاتملا اجلا تصل ايل تلاوه يذل هزغملا ل ضبدالا د ىلا
 ىلع امهممزك قوتل ني فياضمملا "مل نمي رغم ر و دوه لوف انال د ودل امن الرلع يف تنقوتولف داش ةمدنقملا

 و0 حالا اا صلع نحزك راكم نقوتب انه انك نالالعبلاو كام سسنما دعا ناكداو للا

6 

 ظ ىلا هال ربدف اضن موك ةدابعدقعني 13141 لاتيدقو .اجلا عج تار
 ل ولا دامللا ىف يع فقوتب ةداع اخلاو هاما دافشأو ةدابع ىاثلا هلا دامها لع فقوش فصول اانهائب نك

 ديالو ةدابعمروريض ل ةرابعر ا وعد ذولا نصاش وه "قالا انج لا ىلع ن فووملاف ةءابع موك فصو عال

 لاول دلالة عمتادج ل ناذدودالف ابعت الا زبلا ةوريموه كمال سم ٠
 و دعبل اب مكمل عامجالا او ضملاب تنذ ثيح ةيعيوس تن ارابتعا ةهانلق ةرالعلاو يصل امصو زعالشف هشن

 تموملا انلق ةرابع ىَدوملا اذب 2 طرت قفخمدحأ باني1ناؤشي :ن دارعلا هانا * تام نقله ناف طابحالا

 00 ولع هلاذلا لإ دلل يلا ةدابعيم أم مازن ديفلانه اب أكةرابحلا ومو طبمال نه

 اتضراطتف ىَدؤْلا] ابطا امىنتشي ف ارينعالف ةالا نوكرك اجلا موز ىئشي ىدوملا الص نا

 ىردؤملا اضياو نداطلا هال انوصو تارابلاباب ةاطانتحا هلاطبانم الو ىدؤملا ةالص نا باولاف
 لق ّدؤملا يغوهو اكحو 000 ختم نالاطملاو.انبلا نانا امه ماك

 ٠ اًمتثكؤلاب مهل اذ سيسي ءهتب هيمتدارزالاك

 بلط 1[ فقر مايص يشجب نما ناو يفا
 الا عفلا 3 ميزي ٌرتايص لوا ناكعنل ا امي ذا

 ْن عت دعو | لزم متيش راضدوذنملا نا هرصاخو ع ورتل اياقلامو) عه ]يلد

 هاد وجر ا زج]هسا نالإلبإ الع مئاصو ئشلاا قب م ىلا هي فه ش داصام الاه دا
 ىلواناكولدن هش راطاموهو نيئينمللا ىوفا ”دايصل لعنلا :الثباوهو تملا ىوفا جو اذاو

 ِْ يع
 1 هكسهيرر ©

 أ ”اهولا 0
 ا 6 لا

 عع اهيوكو



 جولتلا هلام بجلولاو ضزلا لمن كالاوأ لنا باجة نوك انا نم نا ذنمغ دصختا 0 ةهرلاب

 يفاشلا اةاكوسب هات كلو اقع مناسب لمنلا» ات ذاعش ريِزتلا توث نازل انيافنو جولثلا ذانك
 دالفمل ؛ةيفلادزاو وامملا بح لدلا لاطبإ نع يزلاوهو لد ٍُس نهر تدل هذ قالعتلا نا

 لكم البام راق واتساب ضو ةصخرو
 5 نام عنمربغت امب ممنعب اهفرتسو 6 نهريس ىلارسع نم دقت ام جيراتلا هام صخلا و ةيزعم ٌةلظ طع

 بصختلا تاكانملوا ةيرع امس جورتسلا جاخاوبقتام هل وقف اعوريشم لضصلا داق عم ندعإرس
 دملاج هاا سل اوهو لضملا انني عم هل وفورط املا يح ؛ر ةيزت صل ناك >ةييقح ةعزعي ناججلا
 كراش, ملوأ ةسبام ىلا ةصخترل مدن : نعمتك انااا نم دع عم دحاوأ أ لاق بوحوكدنما

 00 كواءانقالا ده ءاضتكرانلا اًماهفرم رلاناو اناجحوا ةققح ةصخرلا مسا ىلع قاطي

 [ هكفيقحلا ةةَنَح نم عوللاو هقيقحلارك يِنَه نم ناعوت
 ناغلا 55 3 عيلان نال انم تاَعولاو 00
 إ ٍقزإاقا بؤألا# وبلاكذنم ما

 عة اننيجس م ةقشملا نم ةعرالاوا اول نم ناو : 5

 | اةلةلطاجإلا دانا وربوحلللا ذهو درا بل أوايق عم بذل ىع ىلع بام يفحلا
 قحل ناكأن اورجاملا مولا نم مصخَيل مسأب ىحا ما فو اولا ىيا ةعقحلا هذ نيعوللا نذه

 1 0 ماقويف نام. لنا فوانع لا تعا مكحلاو درعا ببتسل ارايق عم ةصخي مال
 4 حزم وةز خانك مدان هوحانلا نم بضا 4 57 صحا مسا قالطاخ فايس امكتموملام اق
 | . قمم ةقيفح ئلملا نوك الرا نم يف ةقينتح توك اهدعا ا تا دولا اسوأ متل ابكإ

 : 1 ةئشحلا ثيحزمال ككتلا أب ةىقراتللا يراتتصح لاق انك يوفا نوكي ىنح كيكتتلا بند

 2-0 اكجاتلاو عقم اب اما دف لا نم هتحئام ع ءقدصفالتخا ىأ ٌق درّصل | ثبح نمل ىف ثبحنم
 كيَح نم كيكتنل اذ جاحلاو شلل جرضي لا قدصكت عضل او ةريشلا ًاباتاو نك لاو غصن بجلولالا
 ن الازم ناعوملاو هارفو ص اكتر ةدحاو ةقشحلا تناكذناو داؤلا فالتخا

 ااجنوك ةرككىارخاملا عونلا نم ما ١ نيعونلا دحاو اذ اهم صخرلا مسا مملح نقاطي ناخملا نال اوس

 وهف ةصخترلا املعؤاطيام_مستملا نأ تفرئدد ف فاببس اما ورشم قبول لصحلا ٌناراّبعان

 هلوف 00 ةقضحلا يو علا حملا ٍي املا را ةلؤد ماجن خحملا يللا مسعل نم

 وهف نأعاق 0 مررحملاو جاتسا ىزا اوه

 يس رس معو ما موطاو عامل ةلماعم لموعيّرلاوه ةقيقحلا زعل قالا حولا فا
 0 _ : را نك ةمرملا طوقمس بجوال ةلاخاوملا كن نال دحاو ئشس ل ةحابالاو 3 نيدضلا
 .. ٌةممالك ملا هللا نم امطار لع ةذخاوملا طقس ناكر جوه ياموعوهخ ديونه 22 لالا و هنع
 كا اني نكيو دوف 1 مل رانغا توسل دمج ةيد ناتي مشعر اقلام

 داللو حابلاو بودانملاو جاو اومتض مودبوأ يوألتا ا ئيرطب نوكيننا نم مارشفلا نيو درج ةحابتسالاب

 200 تفووا. رك أ لوقب اب
 لسا اوهو رمزا ماتقل انبب| ةمئاق ضكملا ةهزح ناف مالزبع .زيكلا لو اَرِجا ذب وكلا( و

 ا نا



 ىحو لدب ىلا ال عمو ٌةروص مقح توفي رك ح طفلا ل ْ

 هر وص قح: اذ كيذرع عسا ناف وضعلا مطقوا متل ابيار كمن امك مام نامملا بوجو لع ةلادلا
 قاياصلا زالاوه يزإ ا قبدضلا ناعم توعياملاه هللا حو حورلاقوهزوذيشيلا برك عبو

 2 نألضمر يلع هركملا طفل ضخ انكوربانل ل هؤارجا هيف نامدملاب نيطم هلق دل
 ن امنا اناو اضتلاوهو ل دب ىلا توفي لاقت

 هظالا مدري ايم ك1 لنآ ناكزت وحر طشب ولول ةامشلا انه نم سخرت نيرل اواو ضيم
 فوت هإ سلا لعنمو ٠ «* فاي غلام زكمو
 كتب 7 صايدح فورا مالا

 ىفعم توفي الريغأ او نال لع هاركأملا بيد هريغ لام فلتتي هركم صخنتوووا مكملة
 وكلب ناني لاَ حج تامور صو حربفلا !اهطضللا لوانتانهإع د نهَحلا ثلا نامل بايع
 فول يذلا لان فالنا لع نكملارم الخس بحالصل نامضل ملكي ككو صخر ل زلم يزل اباطخأ باني
 كاريبو مرا نا فورلابمالا ل سفيإع فاضيزرم صخّركو يا ضيا ل تطعنمو اوفو ضراوملا +
 لاثملا انه نم محور ملا كرترل صخرتف نكيلاركاوا كال شمو منن تلت نمد ف كرم اعلا
 ةدوص رفح توهدم دؤاوأ ندي كوبل ارل صخر اناو كربلا وا اهنكلل ىلا ةمرحلا عجر نان مرا مرجلاهايقب داما نا
 ىلا هللالاق ناب كولا ةمرح كداقنعاّن ل نعم ل ةروص ىلاغ هللاّزح توند كنوا و وسمو
 اتوا لاق زملااذخا اباذم ناك شفاضولل ثامن مهم اوقتن نا ذل رشح هتلا نم سف كان متازو
 تذاع زجاذا ياا فال انهو موُملا مريم كر ذا كباطلا|مّلعربصأو ركملازعزلاو فورعمامأو
 ةعفنم ريع نم سضنلا النا نم هيفامل [ق نا ُمأيو داذلوجت بسمو ةماكن في ىطي ناربخ نم
 تا دبال مل نيلشملا عانتسا مش ونل فورعملاب مالاو كاني ىلا مسسقن ايثله ناك
 نصخلا هاك كإذ نو ربظي هل اون اكاناو

 رم اهل رطضلا هاشم... ءاحتلا لع ىو
 ةييظعح ةبئر كانو لوا ...٠ ههيرعلاو ىيتلالاهاكأب

 ليبال عمو ةروص توفي هفخ نأذ هإ صخر أف ههاحا لع ديان ]ع هركك صخر و يل هوب نك ليغ فطع
 هصنخخلاىزع ةييع لام لكك ماما ىلا طضملاصخرملا خذ دوكدملا هرككا لنمو ل دب ىلا توفي املالغت هللا قحو
 نخل ازيولواىلع ةلادلا ضوبتتلا املا ةراشاريفلا لام فالثاب لِي نم دام عم انسب اخيقاا ذو
 ياليل ع مساق كإ ذكضياد الأ | قحنكك ندا نزعا يلا جراف و تاادابحلا ب. تددونأو يعل
 ذاع ذاراخا نوحامناكديف نيعل اةازل وتامر سانتج لا ىف هسنه ل د نبدا خف اضل اراهطا نم كلذ

 ينللاج اش اكهشزك .٠ َريَصن]كاناانمدكذ
 ةياكر نم كا ذ غم ايه شن اكصاذا كلذ جلف اصيح: مرملاو رمل مايل لو ةيىضل اب ذل نارك أ
 نياعدذغا بازكأل ةبمِاَس نا يور املشم ىنَمَمَف ةروص هسنفل ئح توفتب عمو ٌةروص يلالعت هللا قح
 امانا ]اق ةنلوقن اف لاه دلل وسر لاق 2 لوفن اماه دحدل ل اقف مالتلاو ةواضلا ءيلعبلا باطصانم
 اهلفانالخ ريع داعاذ ما انا اما لاق لوف اف لاق هلأ وسر لاف نيج لونقام حلل لاقو هالخأ

 هللا اناواةت هللا خرب خا دف لالا امال اقف كلك |!سسصمتلا وسد كل حإبف وتقف باوج

 ك(هئرس

0 

 هلباقمعلد



 برب عججج

 نص ءابسلا

 ةيصخر تيت صا إم مو ةعسو انيلع بطرلو انوينإع ةبجاو تاكأنبا تحجي .

 جواتملا خانكمل اًيهف :نحلاب عيصدقف
 بجو هكشاماق نوك < ببتلاو جتتسايزإلا امهنباث
 بيتع اص ضيا هرثمو ..سفس لع نم انما نك

 نكمإت كاجول لا نواح حبلا ةؤما همز موه وا منتسا ىزأ اوه .ةعيقحإ سيق اثق
 اذاو عزل ]امكن صخت) ال اكد لا مستللا نودافدل ذهل لاوز نامز ىلإ ةمرحلوهو هنحرككل جار
 ضدرملاو ىفاسلااطفاكوهو بسلا نعايخارتم ملا اكلم يَا يزل: تاكببتلا عمان كلل ناك
 ءاوقاملا باطلا رجؤتو رولا دوبمشموهو طفلا يرحم ادوتسلل بجوملا سل اءايق م اعقح يصخو ذاذ
 اوأتانم ةدع د اردا ىلا امرفح جارته اطفال تهرحو مول ابوجو الامال كيكع كات
 كردالقاتامول :ةدنلا اهمزإبول كملاجارلو اًيهاول اهاذا معبجوملا بيلا ماتو يلا لأ زلت
 ' راطنإلا لع وكلا فالي فلخلا طقسال مالا اضف اذ ناكداو ربدعب بجاول ا درت درجم نك حاماتا نم ةدح

 رلتفف يدخل اب مالا مهزلب ثيحراضقلا نام ن كاردا حبق تامو رظا اذا ناضمد

 لالا ظ جان نياريكملا ذا
 هعفظعةسسدكلمذوا >> ةيزهاب نحالاناملاو
 ظ تسلا كلذ زف بداكلا 2 كتيرالباةءاعبخ مولان
 7 دحو:اضيالاختل كشلاو ددزلا ضنتلاة ناكر
 ١ 2  فيهدوارابطفالاؤموُشلاب 2فعضاة اانالا كانذ

 ' ايلا جفواولا سك بيرالب ان درع ربخ ضيرلاو ,ضادمل اموص ناك ىل انجز اب ذل نأ هدكح يا
 ١ ةدتزاماهنأف ةصختلا ذوو و سوثلا دوه شدوهو بسلا ل عك لوا ةيزولاب ذخالا ناكأذأو هببد عيج
 - ريل نم ال ميف نو طفم هوم اضل ١ ف اكسس نوعا صرانلاو داطفالاب هفري ممارس اورسبلا ناي
 هفريدلالا فلا ةرموضلاب نلكي ناو اف دجيو نمراّصلاوهو ةيزحل | ٌبوجومرسلاورسلا لداهبأم

 ]قف ةيزلاىلا ةراشا كما وتف فخ ةقشم نورطعم هو مول ايدإزن لا نال راطفالا احلا ةقفاوم
 افعضمدوّصل انوكتقو ؤلا تاذودلا بج يسب ىل وا ةيزهلاب دخلا هل وف نسولنتنسا يأ اذا امل
 سييزم هع النا نصي كا ذ نم تامول ثدي طفي نأ ولا ليوا ةماقال سفن ل بينا هل سبل دل
 الهلتق يق ديزعلا نوك ننسي ن اكف هللا دجرشللا ناانهلخ ددوأو قحلا ةماقاوهو دوصتملا ]ص
 انهلتقال ابئأقي عم تاويل نعاهمنم بولطملاف ةنمؤملارّشلا اماو زن اككأ قحؤل كاذ ناب بيجأو

 000 دكاذو 5-6 00
 ظ سشاموهو ل الغدلاورصالاك - ٌعيَدَو دفانعدوكىنلاو
 ١ 3 نج كاذ ناك ناجل لع يسكت 0

 ظ | نير سل ةمالا ةذهنع طقس يا انع عضو ام وهفناجلا جو متااتاو :
  ةيفابكلل منك ةفانل ام ممبارغ ناك [ذم هو لالغاملاو ةيولارتصص يفنلا لق طاشا انم ملا

 ٠ ةتلانل ا عارغلا غن اكاق كل ذوطعو متساجحلا عضوم ضو ةيطاخلا اضحالا عطقو أ طخ وا لس ا ناكانع

 ب 5 © انمح غالصا عرشام كلذ نال ازال

١ 
 من



 عورتملا هلل ئاذوانع «عوشوللوه يذلا هانناو
 نم ميجس جارخاب انعم طقس اموهو ّ:راجلا 9 ةييق نو هوه يدل از اجلا يؤ ناتوف الس

 يذبل أقم قيل ذا اًنايع ةصخر تناكءالصأ تصخترلا لحمي لحلا كاند ف ةيزلا عرشترل اذا ةيزع ةلب اقم نكولو طقسا ثحنف صخر ٌلبخميف ةبىأ للا ذاع رشم اوكي مصخيلا حش مك ًيجوم نوكيا
 تو ناكؤح ةسّخلا همام شم ناك]حلا كا ذ نبع ةلانلع عورشم طقاتلا كإذ نا ثيحزمو الاصا

 اورشم قمل و مف طقس ملل نإ كافل متل نعاريبق فال هده نك لذاو ل ةيزعزملا كدغألا
 ,طوقس غ هؤثم ناكنأو اذهو تصختلا ةّمِضحَنع دججل رياخ ة ناك هوجو ازعمجوا الصا انفحذ

 اقلابكا ذ مسيو صخرلا لكني ذا ةرججلا ل عورشم مكانا ىلا ةصخترلا لحمل متيعو رشم دعو محلا
 نهولا ,رب الكم اّمم نيعإق حلاو بتسلا ن اككذا اذ مصحنرل امنا قاقعقسا يولوأ ناف صخيلا عاونأ نإ
 ف اشلامشااف ةقْضحلا ييرطب ئصختلا مما قالطاذ كلذ بسحزهول او دبي امير وا أمهنم دحاو
 بلاك 1و لوألا نود ناكم بسلا نع ىنارت ملا انامل لول 6 نياق محلاو بيلا ناك ناو

 ملاوانيلع يضل نط قحاب باهعملاو الما انلح عرمرلف زنا و ىفرل اب الصامد دسك بولا
 انلافا اوف دبل ارياف صَل | قالطاب ىند لص ازعانرع قضدول ريما لو ماكس هلاو قيضتل اوانغم ب ةعش

 ايجوم نوكيا نم بسلا جرخامل بال ذو كا نم انح طق انما الع :صختل ا تالاطا |تمص مولع قضملاب اننا
 مس كل انل مضل بش اف الصا نفح ةّحخا كا غلاك ورشم حلا نكيول ةصختر الحمدان يزال حلا مكن
 انابعنكمم عيار املا اذه. ناكذ لحل كاذ سبح ةيانقح ذل عورعتم محلا ذا اد وذ ناك كا صا نع ديحووتتملا
 ي ناجل فرعا كلانلا نام كل انلا فالنح ةإ#ملا ئانفح غبور شم هل ن ل صخرلا ةقيفح ىلا بز

 ره املا نوكومرمسلا خش ما هللاوهائا طقاشلا ند ريهتنلا كركي ارصنل اك هِي ٌق دنع فام رد

 وطهر فلا 8 مالا ناكاذا لومي نائاتل و لج مث ةيزسضفلاو راصخم مامتدلا فرضت ايت امو رشم
 نابجاو اهصتل اهو ةيزعةطباقم ل 2 انام 1 ةتيمح ةصخُت نوكيذا جنو طقاتلا ن1 ةصخترلا

 فصو ثبحتم طق ال اوه ايا مصخر) | نا ىتخيالو يتةارصنل ابو ماقول اب 1 عيارلا عؤلل لشمال
 سنك نإ نولذعو طقاتماب ةران ةصختلا نعن وربمظرمسلاو فيفنعل اوه صخر ارارم ناو طوفتلا
 ةلاملعلا لسغ ط وقس طقاساإ انما ام قكيسخ ل ارصتخمو ٌيَقملاو رانلا  وقو غلاك طوفتلا
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 مض ملاذ قو اىزامملا ةواصو قال بصكككَرذ و طوقنلا كلذ ريجتتو هام هل ن واشمي دو و فاما
 و دهزيدلب اقم غو طقاتل اد ةقنؤح صخر اهلا نا يوحدو فيضتخلاو سيلا طانم كلذ نال هريغو
 امر ةوامبل :صخيروه نوكو هل ةمزع نوكي فيكذ عرنلا يرام لا .طوقس امتنا افكت يي ] خم ملا
 يذأ ا لحلا ريغ ةيداؤلاضجيل اظن ابانقح اء ورش ماقلا نامل لاو ةيزحأ جلب اقم ذب سم ناخب اب
 اكتباؤانللا عرتمرل ذا ةقيقح ةيزعوبطالاو ميلا سات ابان اع صخر دع ماقال ليوا صخر هانم
 انزع هتلاوضر داع كل اقامب نيايقتسم ارنا ديلا ثيَحْنم تزل عريكوررظناو نيكر ىوسالنم ىرغلا
 ىضانيلاءنيرشنلا ف يراخجلاو ر امسح رنحلا 3 تدب ز ورغسلا ل ترف نينمكر نيئنمكر ةواّلا تضذ
 شمل وغسل قاهاضق ,لوساعراىضتت فول | تاقول تح برالا هةيرحلاو ةيفزت صخر ىلاهت'اهئلا يد

 يق ماىل الع فطسألا تملا ةمرعو لَو و لق يافرضحلا نو دنينكررتشلا ةىنمشنالا هل لق غو: فذ
 كز ذنادوعمانسر انحلا ناف ةز احلا كات + :طقاس لا ةمرحازك و ةطقام انا ف راطض كلادنح هيلا ةمرك

 امياع ينل الان لكاوزكلا ءآكارجا امة ذخاؤملا كرت سبب هذ صحو اح دلال ةطقاس ةمرخلاو ج حابم
 ةحيابه تيغفانئالس ام وكك ملط هلا ءلاح الا وانتيرل مرح ارفلا الذ ةتيلا كك اما ضعبلا ملا بهذ
 نأمل نئوطم ملقو نكازمالا لا دترلوتل اًمابم اي ازفككا ةاو رجا نوكب نا قش لانيال اصلا كج
 ملوق ةنترفخلركذ كلذ ناذ ةمرمل مدع بصخل اقف دري لا رتب نف رم رن ازعل خل ارنا نم (شنسا وه لوقف نال

 تيب نيم هزل ءنالصل انزموح نالف زل برش ائاتأو ةئيقل ان ملص امع ديال اددنعلا لبوانن نم عقنأم
 عولنلا ةلزكد قاب ةفطاتلاوسقلا تناك ناو بكرتلا لالاخعأل ىلا تارف ددع كا قس لو ينقلاو نسحلا
 جالا ثيل ثيح ةنرم لإ طض فام احكي تلحاذأ ام ةهرحلا طوقس حورو هو

 فيلخربغب طقاس لككاو دلل سب ال لجرإسخو
 فمدملا لرب نمي فخلابمّمَسل ارانتسا نال طقاسزلاف فنلارب الا لج[ كوي ضيا ا: ع تطع
 تلقزاذ لاق منى زنا يلوا ناك يمان اوج يارام دمج ةيزدل اب حاولو صخي ريا جاك غسل اقر ملا لا
 دوزملا ان ةواشلاء سا اكيّيورعشم ةيزمل ا قيتول ذا ةعزملا نايتاب باثبدل نا نبق طاقسا ةصخر هاه

١ 

 يتلبنزلا لاق ىهنا ةعبورعشم تراط اذاذ لسلاو جيلا رابتعاب باول اواضيل افمتم مااا مور قلن!
 طك[ رفنل> فحل لخدو :ملضاخاذ | هعسبر طسانإ و هينخ غني ملناو حورشم [نملا ناذوهس انهو
 . عطل حشا نع ازجا فلا عير عزءضعلا )ف لطبإلا عورشو مل 1 نا وو تكا ةما اك
 مكر واو ىهتنا اني ظن عباولامنتل ازعؤجن يتبل انه ح فحل رمسم مالعج و لاق ممةدملا اضفنا
 باونلالع بري ثان | ظذ ذل زاوملازيعورفملاب ةلاكلك بج : ل لوفلاّن اب
 اًميراٌيص ناب يرحل اب لاهل ناذ ةواّطل امصتبب ةييظنت يلح ل دب يطل اءاكحال ازم معرلع بن مينا
 لازاذاف ةعزتل ابلمعلا رل نويل اًصخرتمواذام صخملاٌّن امم مي ضؤنا وم ماب ننك) ا لعدش و
 3 ابهطف بع هرألا ديب |ريتضا اذا وح اهلل زوجي لل اف اثم ما دام يهاشملا ناف كلذ هلزاج ٍصِخرلا
 مادامت فتلة ورمل لا لوخة واتم ةماقالا يودو نينا ةنب ارق ا "إو نيتككاب حاتفاملا
  بيقنللا عزئاذأو لكل ١ نعمازجا ناو ما عزاريغ زميلجحر لشعو فاكتاذا تحلل لزوج اًمهنعم

 . ١ ةهزوه ينإ الجل سنا نم هوركدامىيض تلو ىهنا لعام ويش[ لاراصصختلا لانو مم 6

 طقس



 بجاولا نام ْ
 . 2 لعالم أنبا عرغ ملللاو لعزل ىلا ترهل ارم نم قحاب م دن ااننسا ناو محلا ةدم طم

 مس لسع طش ناو ابل 1 يلا تطاق مأكل 00
 كب ايضاح هرابج ولع 8 3 , 1 لجل نوكتذلا ْ ناسلاشدعلل ف ارارحسم 3 ةريبجا لع جملا 2 ةرايتل ااوطرعشمرلو بالا تقوخ نه طرت نوككالا

 نوكي نام ثرملل بحول يبتسملا جا عرتمل | ناف هَسَحام لا ثدملا ناعسنم خيام وهذاضخلل فدائما ٠
 ِتكاماع ب هو ككل ىلا ثدحلا جرس نماّضأم ةزعجو فخملاب ةرقئسسم تماذامريتلا غي الماع
 وصل اذ لجر ]ع ثحي شخ ركملا لخد اذان هواك دح فن لاح فّذتتملا اخرج نكرل تحب

 ٠ لفي ةلاحلاهذهؤ لعل لهيب ةؤدل ناو دوشوللمكمالدالسا اًييفم نوكيرل ناوانلااهككقلا 00 © 2
 ٠ سره املا ل ساذا ام ىلع اذه سافو لشي اذ ثدخل لال صن لنا دوضول اوشا زميل وهاتان نقلا

 اعلضؤل ابا نيتك الم دحفاذ ارث قرانل عم ساف ضل اب امام اعاد اكشيح ناكر لع دعفو ا

 ةلالل رم دوضولا ؤ ء[فللخد ل اورطعإ ع اسر مجم اضرب تابملاذهو هوو مالشلاببخأتباسا نرغ_.

 هسسسسب سسسسسسسسمع«صشسسسسسص0بسسسسسسسسسسسسسسسسااال

 2 0 ا بال." قايل.” إلا < سس

 لكشمل علاق ثوسدل ناو طاقما تصختلا رهاب لونلاعم ةروصلا ةذهذ ىزجوجل الشع نب لولا
 ,تاكاذارئاف لجو ذكر وج نمل اخ دو اما ضاخا ذا ىسم نالاطم ئيعا يزعدلا هايس اذكو أدج
 كاملا زكا رض حملا نال معو اف تمل ةزح ثمل ةالانبا ملا لا بجاول اسي وتلا ة شده
 « ةلاحلاةره ىف هطوقم لوقلا عم نناشد جر طب ال عورشم ]ضلال
 يئسملاب اكو ريلع ينم لام كا ذانيب دقو وهسوبم«ومس انو ناب لولا ناب لونلاو يوف لاكتول اذ انج لكشم
 اًمئالصالا ورم هلع ىعم نأ نمإفاماماو مينسلا نيازفل اب هامتسملا انّموظنم جوس ريمسلا دياوفل !
 ىنف نيتك ارسال دف ثيحرخال :تصا ابوهو لارفشلا 4 اول إل دب ةضا مدع 1 زملامدعوه
 جوسم يرياكوهف ؛ابههلاو ٍيِدوصالامداكن يب ىف انتالغ ]كاد :نيصلاوا سفن اما وما ضوخ ٌءزبسم
 مم ةصصلا  كاطومملا نا تفءال صك مال لحل مدع داما ناضل قرانل عم سايتلا كا و لاونمل كاذرع
 عورتلاوهاعلورملا جايك زابحلا يرطب :صخرا مدس ناوثادشا ترش :قيقح دي زعبيل ره نم
 1 0547 2 9 جارامشلا انه نس ولا ةنيلاطا 0000 . م دعملا يرتد لاخلا كلذ حورتم وهادريغ يل

 ماو لوط لا بكن اعؤر هوك ة اك مسا ناك نيعب طب احر ذل مساواوتحاضاتشا طوقا ةدضم ةينيعل |

 وعيضولاباطخج لئن! اماكحالا نايف عرش ىزخلاو ءاضق لا باطخ ةٌتبانل اماكن امنغف اتم
 بم أيسالا نا لاك الاتتخا اوكحر و ىيأرشلا بابسا نامل لضم | انهفرخأ خم ب قاعنب كح نوكقرزاوه

 مهنعباهركأو هدحو ىلامت هلل باجي يل |ّبف اضاب ىهطقلل افلطم اهلرابتعا4 ]اف نم من باججيالا 4 اًنابتعا
 ني رراوهراكمجلا جوملا نا فالخل ذادقيتحلا ةفالخ ل نا ل مط يزل او ىدنهلا] 6 صاخ ثاذلبعلا ؛
 ظل | خألا فالخإلف انزاو ذب تابجومل لاق متنا ملك تافرعم باسل هده نا فالخأو ىلاغن
 يلا صوم قرطانإا ثيخزم بع اكحالا بابن ١ تيعموام دوصقم ىلا مصل نكي امل بسلا نا اضياركذو
 لمار شكح لازم ريوكإع يملا للا لد طبضنمرهاظ صو ك زعةرابع جالطص لا ذو ماكل
 قناني ممل, نما مل نهب بسلا نا نهرو هاظلاو نأ ةواتعلابوجوو اهزم رسما كو
 مامن بس سالو ةوال ميس ولاهم بابلاذه ملل يالا الزماغل ىفملم !بوةلملا لياقم بدرعا الباف ناب ركحلا يل اقلط نوكيكم بسلا نا زعرايتلا باب



 عت مهلنوكمالل

 ناكأذا العر صيضَولا اةذأحلا اوهام سل اب داما نا اتا لاب ”اعصاصتملا وزع
 0 ا ناكل تب نوكيا ريان ايركردي اًديْش

 كال زلاكرتزل عزك اوناججبتلاع ادلع قطف ةلعوبو كل بل ارامل كاد هعضو نضل ناك
 صحا 0 احلا ماب منع رس ايلا 3 انو ا كرب :لقعلا راو ببسونؤ ةمئملا
 قع تف ىلا اتفاطصالا د 0 ةبايان عوام
 روق دف لل! بانيه باساب داراصق نأ فلا ماخأ ةيبتل اي دإللا نأ

 واكمل |بلطل ى"ه أضن . ىزلاورمالا
 بارا همام تفازدناه باسهل كتالبرك

 م: اثه لال كالو تقرلاو ..... ماًنلاودحؤاهناو
 اا كيتمو انا فطر نك راكد 'نم هيل 0 يتلاومذا الوم

 00 كان و قولا 0 الملا كاتس هال عون ديلا

 ا ادن 5 ص 0

 ات ف مرهلش 3 ا

-2-5 0 
 1 ١ لا زوم 0 عر مباَبسالا الف ىرنا انهمملا

 جاو و موصلاَو 0 تامدل ككاو
 لبر هوا حس ل 000
 3 املاعسائاورمدلاباةوبسم اعل اورهاولا نم 4 2 ياملاعلا ثورحوه
 1 ر تتاكسل بشلل لاش هلا باجان .نائدل ابرج امو كإد مج اصلا
 او بيتل رزورلم هدعن كرت : )ل امالاوْر «دياطملا عاعطق

 تي ن1 كإذو لن اوهام كإ ذريسو احا قاتلا دعي هد
 تاناطتناإ هنو تدي املأ نعينب درجولا بوجو م ع النا انف مانا اًيجاو ماوس اٌغانغام دف

 ارق أدل تح 0 تقول ااذكو جولذلاو مانو
 0 مقالا دزبلا او مملع دوس بسوو كداب
 وكن نا بس بانغلا كا لامللامانكو طرف :ءاطتسالاو تقولا اأو ماما كبس تيبلا

 ( ا جازم كانك ضفلا َةوكَر ايا ال كلسو
 كاكايرغ دا ناوي سلا! انها تاويل حليو هنومب ىذا اذلارطنللا ةوك اسال

 ١ امنع جاذلاب؛ ةيماثلا ضر لاو جازيلا بس عافتنالاو دعارزلا نم نكتلاوهو يدشن جراخلاب ةبسال ضر
 "فيحرم حالف جاكار 2 جامل ةقررشلاورشملا يتفاعل اهناو رسما بس

 0 .ردملا حكينا انا و يررتنلا ان لكقا داب لييفم جاوحلاو :

 جز 1 0 لا اىجراخلل ةفيقح نم 4 هيف 3. هل رشمل اكوهف ةحساقلا

 ا ١



 ١ 2 د اداب ]رشا كاوا دلضل ١ عونا داؤأ يب زكراشمو تو اطمملارقنناي كاد نكت 1
 / مح ماطنلا مان اهب خد اكلا ليوم قرقم هلك روما ىلا ضخ هكذ كلذ اصمماّقوثانالا

 تاما نب د ناهيطاو تالماعلاكك
 غارب دنت د دنملا ل أمل اراقب فقوت اميسؤادو دتلا هان قات تالافغاعملا ةيبو رشم بيس
 فوفو تاتا :اهينالنالا ا

 و أب أبللاو انغل اف هيعانصروما ىلآ داق ما جا :انعناشنالاو ناضإلا وما قم ذاا1ال

 1 تزادادلا لو صخقلاب اقياهب ىبلا تاهيابملا و ولا دوجواهب قل | تاككنملل بابذ ا

 امو 0 اهتوثو ايلا ابئقاشإل ةالّصلا ة 3 ابطلا بوجو بيسو ماطتلا نخاو
 اة جصاودإذ دلك و ةرايطلاب ول طوتف ثدما ا

 اًميلء ان هللا :تاذاولا بايسا نا نم نوم تكتمل هزكذأمو هسيغو ٍةواّصال تقوا اكةرهاظلا ١
 ا

 ظ كمي انحيل !ىرز اوهع ”- يبدل ةلطوفما نوكامو
 أ 0 انةلاكو رفركو طل اك

 ا تابوقعأا بسناب ري زملاو ريزقلاو دورهللو ضصاصتمل اعدام ١ك
 ١ نم شاف انزل اكو ديل لا طق بسه ناف قرب اكو صال ا بس زياد اربع تنل كيلا تابوقعلا بنت
 ||| ( ا وللا هل تاي هذه دب بس :هيعومو مل بنوت

 21 دك ناب و ةحابارطح ندب ىربعرهارنوكلا ببسو

 2 محو نماء وط# هجو نم مابه نوكينأب دحابالاو طخلا نيب ريلاءرما تالاثكلا ببسإيا
 0 عر 1 0 ياو وتتستسم روت رك تشل تايوتا دار ل 22غ

 ) تكي دمر [لفأالايلضرتم اك ةمابالاو غلا نيب ةرآ يومان وكت ةوقعلاو تالا عم نايف
 || رج لس راتاب.رظكرلا سديم عا ةدانكأل بم اطخلتتلا نادك كارلو اكتن
 ا ٠ 0 راطنالا نان :يدوصم هيف ]طف نإ لوف ةرازك[ بس ضب و: فض ضجروظ توهم انِعلتشلا انأو
 || رابعا ىلع زباثمج موك دوطتتو ل كواموه فردا ل حم نإ ةداكا ايف

 "ا بباوه 1ئتلكاذف بذا ائشل ا ىلاكملا |مشبحو

 ٍِ زروخلا درج # نيش لل دب تزنتانا ةيتيبسلا ناري دشلا 0 داشلا

 )ا تمار العطا املا او وسلاسل
 ا نصت هنن قاضألا بسلا فارملا |نوكنا ةفاضالا ا

 ا ” تفر كضونوككل از ودعم نوكي طرغلا يلا ننل ا فيطا اذااّماو ةيببلاههوجد ىقاأو

 ظ ردلحلا كرطنلا ةوكزانك هرهالسإلا ةحلاتساك
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 ظ مالك ديلا قانا دامو رككلا بس ئيشلا كلذ نارلع يش يلارككلا ضيا اذا فب

 ظ
| 

 ظ

 ا 2 ىلا كلاه .لوتل تيبلاوهببسلاوأ صو :دجلا بوجو طرش م السلا نافذ طرل مف اض ذل لفت
 | و رش ىلا 1 ديصل ا موبوهو ربوحو طر ىلا ىلا تي ةوكز ةتةأضلا راض و تببلا

 ْ .ش باسل بابا الهذ. بالسم لا نمداملاف موعرروهينلا بلاس فايا مش ناو



 ٍِص ءارودسالااب

 لان ناولإبلا ىاز 0 هكا نك لماك ل اتا اضل نيم ظ

 ا ني اذن رئاكس متلو ةفنيمللا باتسالا ةيره دارفاش ركش

 ١ هيي اوفا ديدي

 ٠ دمالاذو تاو دقيتلاو داكحالل ةعيرالا لوصالا نم حاحازصالا ُ حورس

 |  ةبادتق ادّيرطو )زم هناهرارتع موكسوهو هررتشو هيضومالتلاو ةواصلأ هيلع هاو
 ثيدحلل اما دذعدلبانايحا هولا وممداشلاو ةراصلا لعوب يلع فضاوائ هقفلا د ةّنسلاو

 ميعااهمأل ملا ظفل رانخا انإف لوتل اب نا يتنقربنللو
 ْ انف نقلوا ةنسلا 4 انمي وراد لازمامو

 0 مق نورثعاهنلبم قل اجو باككامانقانم قسافاهانّسحْلامالقالا دام 5

 ١ مقأ لقا ةّنلا خةرفتم ةنباث اهلك نا ديراقمملا تامل ]بالا وشلاو

 إلخ مواوهر باكا ةنج رولا ٌةواَسلا هيلع هوو نط وبنحلا وهو ايزم
 ةنلا ىفاهت هانعا ىلا جاسحبالف ماسه ىلا كان هيف ىرجف ةحاصنلا

 متلادتدب تتمتنل ال223. تانلاانه هطالانهزك
 اهلا هاب انه دعانا وسي بواثالاو ةقرطل انسب خئااب هقالاز
 تقواذادابلا ةامدتن دقو نايلا لأ ءانيجلا هنا ناسا دب يسع امو: ف انيس

 وهامن أب ىف ي ١ انه داراوهأتهو وصتملا لع ةلخاد ةرات نوكت ضاطتخالا ألزغ ةرص

 لبتنلاب اكل اتي اكازم مق ب وجو ينك باكل هنو انخيال ن|تل الع دوصقم

 0 انف دلع ورعاة هو ره العن مف دمنا مهام تنحل يار أين ممتع
 رصد ذل انفدل ارشيل تاكانا ةنسلا ظف ل لودملا نأ نم هحارش ضعب هددو! ام دار

 3 هذ و ثيدحلا ةنسلا نم داملا ناب لوقلا يلا ةجاحالو انف داو ةميرألا ماسالا

 , ا باكا نم كري توم اليف هجوم .ءاؤسملا نأ اًنبامل هزملا ة داداو كف
 . .اضيالاطفالا ايلع ىتضيال يلو هزجالف لع ف ةقداضلا انعاؤا نم عون غانم مق
 .ةئسلاؤ و ىنملامد لا درومؤحج نيك تلق ناف جوانلا لاق نيوكذلا مال أفرع اب لقت
 1 رئلزغم يعود 0 م يل دل كقةوكدملا قرطلا: ]فني أضيا للاي يؤيلاو مثالا

 لاقزاوتممااتلاو :واَتملارِلع ىتل امواكميوكب داّبخملا ٌةامب ؛ يزل او مالا تالتة نعمو

 - قام هه د ري لا اناكصت دعا
 ْ للماك ذأ 5 لس نب هنا فك

 0 لاقل ةضكه وباسم زج ناب 90 54 !مالقا ةهمإ السلا غسل اضاف
 ٠ نم حدب ةنيكو لوهجا دانإاب|صتف هلوقفاتلاو ةَولّصلا لع لول انم اني
 ا ذ انف ينك ايي ىوتملا لاهل لوي

 ١ رشماكأو وذوزت ورانا ممل ١١ ىدل لماكهنق
 4١ىسملادانتسملاو .2براكلأ ل مهفاننا نكمل

3 



 وهو ةيفاشمدالكاو ةواتل داع ممس|م وهو 0 دل هيثدلا فاك
 اما لمنال مهلا بوازكتلا ةينائم عمرالكلا عام الر ٌراوملاْنه ىّرفا |

 ديت مقا كر 13د بكامل ال نورك هادد يداي تناولنا هزل ١
 ريغ عيه رذأول قج بدك عمهم وت لمعلا اع ميم دح مهطولن نمريخملا هزيك حل سيعمل اوسع ةزيككل ٠ ٠

 سم نوكي ناز اونملا ف دال انكو ازاوتم وكمال ضماطمالا نم ضل هيف بوكا ع موقف فاون نوعامروصخح ٠
 0 0 درا يأ قح خد ممول ىلا |

 1 214 متزككتداعىلحبا داملا يدل ىفحلا ا مددعو معارف هاو 8 زاوملا فو

 ير يل د قا ايم ناف مهالخاع نوشيملاو مالا فراخ انوهاَسَحْلاتاكتاددهو ١

 ماها ن روسي هدو عب فب لش شعل ةواشلازب ما قاوم
 7 دم انمداضتالاو ”ندل ازنهومودب نا طول ا
 با طسو أمات هه ناين اجلا ان لع دور 0
 مع طلع مب ن ورلاو طسولاو نيف طل اءاوتس | زئاونملا خ طرشي ىا ٠
 0 0 و ريرطك طسود هل ظ

 لاو تاختركردلاو . وا ضلاوركراا اتناك
 00 برقلاو شما ةولّصاا ىلع ةقراط و ةضورمملا واصلا نقلا )كي يأ ظ

 زاولا نكس رقم نع نعم ١ هلتن متانرعب فوقولاو فاوطلاد أعاو تاي انبجلا سغري ْ

 لا 0 ادوبمتلا دأب تجاه هدار ب دال انساب تمتخا ارت دكالف باك 7 ٍ

 انت ممولكق لع داو ١نسيثفطلانمّراوتلاو ناىلاب صوتي ظ

 7 رورض اع كتاقنملا سوت لان ناو

 يي ةال) اين كي 5 م د ا اداليلاب ىدورطلا لهل ايضا نما كلذد ٠
 582 غاوح هيلا بيتر لإ قنفي ى يب ىرض قاوم فحل ٍلوصحيةرابخلاتلا كلاذامو الصازتتلا لمتجيال ثيحب ٠
 عا ان تألق وانما طع ف مدلل 5 ةلانبل تامدَحملا بيرت :ناوحو نايسلاكلا ةراهل نصمت .

 يذل أ|0لاوهىضاقلا لاق يرو ري اذ 97 يرو ىضملا مسني ثداحلالفلأ فقاأوملا حر 33 ُ و ظ

 ضالهفريلا هدو تانتلارججتتتيام ييمديلاو البس نع كلت لا ىلا جيل اًموإ) ا
 ىلا يعشااظلا ا يرظنلا اماو ٍيروغلالب انباموبكلاف يرورملانم ٠

 هيض ىف ةيهشلا ةروْصلاَذ 7 ا ظ
 د احإلا 0 ادنغنأ | خ نويل لا

 رشا كلذ دج د

 5 00 اق 00 كيشاك او اند
 ن املا © نورا كاد ن اذ ٌنؤوزنلا لوهو

 ةخدقراو لال ادام وك يو ةههن هذ عدلا ل اضل لما اصنالانودويا ٠
 ريابهوفردبو زاوتملا نودوهو ىاثل ارمضااوهو روبل ا هلاوهو ١ متلاب هتفلتةنلل لوس ٠

 رش نيممجا مولع لاله هلأ ناوطر ءاىصلأ يأ 0 دل نزئلاوهو صال ثيحنم داحالا نم ١ 5 ميلر



 ٠ خيا الا ماع ناكلاو قلك طفش خل علطللاو باطذلا لهل نكن لع اجمد ددجممللو ١

 ١ اقل نتلارهووتل ا :لؤهواضيأ بزكلاذع ماطاونرموتدلو يع مهفاؤل مهلا بضم لقؤيرششلا
 1 00 و ىاثلا نرملِل دابتعاملاو َيَصَحْلا 3 لاق كاف
 "ولا ةيّشلاو ةغافلاربخإنم باكا لع ةداتإلا بهز ىتلؤزح ةروهنم ّمشالو وزنا هذه نك تربتشا

 00000 ا ا يأ
 ٠ نكةظحولءر سلا ةءمشل أ نم بْرْطضال ا نع نكت |هباذ سل نانئطلأبجوي روهفللا] انيتا نأ ين
 ١ لاقؤمم5و ةروص هلاضأ ف مضل هلاذّر اوما ذاك اتدالا ةئتد 00

 © اًكيقن كردملا نكد اف ةكردأ امزط ىلا لص نيكو نيطول ةدايز ةنب ازا جواتللا
 ١ ةتيلوش ةراننلا لاو كدها شام د_ددتكم دوجو مشل اصح اكمل اكو نشيل | :١ دايز أى انئيطأف
 2 هونينيلا دح فخر, داك يجب اناج ناجحا انيطاف يظن اكد أو لف ئزمل نكاد ماك
 "نيش كيذسيلورقدص تنريلاو هلوق طعاوممجلا م نايبانلا نأ نذل لاةانهه داما
 0١١ ةدوج ن1 نحاجزنكال مالا اًيرورجل ايل دتسارب تبخل ارياهلا| انس انلاو ةاو“ل اخ َقدّصلا باج
 1 ظطبكادع مو 0 ا دود
 ١ نعت ةلتاخامدعب ممانياو لوبتل اف مالك !ةيطتملا يدوي اوال اريصعلا الا :ليف جاو
 0١ رشاولاراكن 2لجالالضو ةعدب إب ازركت يل مهتيطخو لمأتلا اذ وسلا
 0 ىكاض عومسلا و زثم رتاوتما ذا مالتلاو ةراشلا هيلع لوستلا بيزداكت لا يمي

 1 ف ةأوهو نوكي ةنبعشاذ ىاممو ةروصاهدودو
 ا اء عا ضف انه ناننالا كانك. اصاو ناكه يور ينااوهو
 ْ دردصلاذ ية ىذا ناكذأ ددملا رابعا د هيف نأف

 | لتسلم نقيا عرب نك لما بجو كاذو ىضمام
 1 5 دجأوأ ا ربخ] |لمتاوهو قمملأو ةروُيل |ثيحنم نيش ذ نوكي ذ ايتن اروهنملا ل يشأ نود نأ
 ١ ”ةيهقاغترل ةمدلا نالف نم امأو اعطف تبني مالو ةواضل أ هيلع لولب هل اصتنأ نالف ةروص
 ْ 1 نميأوضهام دان وك نادعب ِهْفِدَدَصاراتعلال زيككو ؟ناناوادعاو موري ىذأ اريل لوه دحاول اربخو

 7 نيب زم زول در د دملارابتعلال ا فوازئاونم الو روهشمربإ امم هْإِصاَحو ٌراوللاو روهخملا
 1 1 لما جو دحأوأ اربكلوهو ءانكذ ىل أيا ل ادو ْلَواَلأ دو د انلا [بفش ارعاطف نينالاو دحاولا

 ١ نوال لالا بوجو ث ديف اكيرفلا يلعو هطيارش عرج ادع دصلا هنا هنبلغ هن داذإل
 1 اك تا نك به نموهو اتضالء ع وأ نيكل رعب اسصحال

 ظ بايتراالب ىكسلل ةنثاو _ باك يمازيلأ كاذو
 ١ ضاواف اكس ءاوفلذ باكل ا اما ةنسلاو باككلاب تبان يللا دحأو أربح باطل نأ: #
 ١ ضاق اطلأو لاه هنلاؤعا ل ا عات ل بائعالاو بارطلا انه لعل ناف يالا ةنئاط ةقو اكرم
 2 لوق نالعل دف زاؤلاتح غإس نا مزانالةلمجأبو ذعاض تنك إيه ةقزللاو نات 1واذحلو ةقرلا نم
 3 3 0 م جول د ا كاهل ا قنا ىلا جاتحل ذأ هفنلا ةنيفب عوزلا ف يوقلا دارا ازفولو دذحلا بجو دانا
 نظر دحر ارك نما بوجو ممزليال ديهجملاذأ ندمت انه وم أصيصخر لو رياورل ا



 درب فرمال حا عر ايلا بنوك دان: دأت ن.الأ ناب بيجأو ةث الث اكرم دحلاو جو مردمإل ءلقلا ظ
 ريتعي نالف دزعام ىلا ايم نيخرتعلا ذأ مابو راشل ان عزا ون)او ىدنل نم قلوه ذاوؤفلأ

 ضيا عاملا و ماكع ا ذاوب داتتملا هليل 1 ديّةجملاو لواووصحلا >2 وصحألا ءراشلا نات
 ماقام دسم للبطلا انه دود ايظا تا م0 ىلا

 انالازسر د اكوفاتلأو وا | لعمل ةّنملا اىأو ملل ناك نأ مافرازا. الا بوجو ند

 ربح لوغب لد دبسالا نموا نهورانللا لعاهمائلو ماكحالا خيإتل ةاذالا لان هصازم
 انائازع [ةدصرع موةيعدشا سود ست ا زوامل وده ندا ناك رد

 دنلعلاو ردن ومشت دك نإ ناحل هسا فذلك .ريا 0 طوتلا لعل

 0 ولام تاج أم تاكذدأو كأ اق بول لع ةروأستم وهو هع

 ا دب زثؤلا مز ملال 0 ع دوج ع

 دلاو باج لإّمو - .ةلوقمملاو عامج لاك
 المت سالا هريغوتبا تلا زعاتف مول عاملا نأ كا طال دامزباكذا لوقعللو ا كلزكدا |
 رمااج و كإذوريك ساع نم 2 كإ ذرزكتوومك كك هلع اةولأ ُ مرسهلعو دعا ارب ْ

 مهءاقنأو دملول أيتن اك 6 را خيمل ا نايضاخإلا ةألسأ دلشو , عرملا لوم كمداعل ةداع

 و ُددِضلانقبتر عووو للا د أذار وصف درع ن اكان اف أن احأ ناكتأ نه ظ
 لحأو أريح بجو ل اق موضح نأ ىس 1 و .دك-3 نيل دحاول أخد نو ةنداحأك4 ظ

 صول ز زاوتملا تالف لوقمملا

 0 كا لمفأ ظ
 لصحأ من بائيإلا وعش ١ ك ملنأ ْ

 تافياط عمو م لم عدد

 ةايلانتأ و قمل ارامل نو بام, |. باجل 51 ناطقا ظ

 1 ًازيزليف تنم اوهورذالاو املأ ملام 101 زاد هيدا 25 آلا نوفشاللا "١
 عاسان ١ اباجف لحل ا وهو مزدللا تو لعلم اوهوربوزل لات واما أضن الهلا بجو تعي ط

 اًمزاجدلأر هل قلم سدف أ نادع نامز الاد سانغملا 3 ::اروع و1.1, تنقؤللا ظ
 نعمل ا نازوجي 200 0 ا جسواورههول | سم نوكيدف لفلاو مزاجرخوأ

 لمار جلع ةلدهلا نيبو هنسا جانا طم رتل صا نيفيلا دف بواطللا سوك ف قلاب ٠
 قايلأ» :اورامإم يضخ موما لهل نو هرلابيني دمار بخان نا معن اك وانه دعاوى ظ

 :..: هايفنإ) حابلا ولسا و | قواتلأو

 هلْباق ناكتيدحلانماخ هل اهلا ف !ًةورعم نوكي
 كإسانه فالخأكإ دامو 0 8 ف

 كيلا أمأ لوريم م 1ولاب فو ه مداَنأ و واثأ# اداصلسو ىو أ ثيحبرم م 2 حدر رشدي

 اماو دريف د ءازيق مقاما ياوردا اافالأو لمار ايفل نمو ءاوس ليته مصل اياذ ورم كاف
 عج كاد نرفلا ىف ممل ادونعرهل ل نإ ةولااتلا نزلا و هثدحرمطينأ اتاذذوهجل

 عم هلال



 سوار كال هاهو هريوأ حف ثيدحلا ةعم) نال ؤهئي د اتافرهل ةلأو
 0 تن عيونا دوو شعل اهلبتي
 عجن] دابحأأو منعا هللا عع طعون نمط نورش لأ 0

 0 ماس مدمس حاج نارا راع ا

 | زم وأرماف ا ىلاقو صال ا رمعر
 0 وتب 0 ع |نمزكرتلخلاب 3 وياما هيلع ديزل وتلا
 لأ 1 هل هديل اج ةيانملا هدهب ناكرش ١ ناعم ىضر اوفر ةضاكو ابجي ذاكمو 2-3

 1 انللإميخرماللأوة ةواضلأِل ع لوس الرق م ثيحزم هزص 00

 ! ب ا بذاك 1 نايشلاوأ طاخلا لحي ْثيحل ذل أ راب هيلا
 امو منماّيفام لا يصوصخو )كلا تونل اطر مالا ةيصورمخ يكدر اًملبق ةلهلا
 ولت » عكواع امج 0 ف تارت ن ع محامل تاكرأ و ويم راو لا تاع ءادتلأ لَ

 ١ هت اعالف هيوم هقنلا1 هلادعلاو طضاابركاو ٠

 لحم ررفاا»»  لكفءالرا
 ظ ذ ضعلا اتباعمل 0 اصلانع ., يللانماذو ةءووضالا

 0 يخلو لأ ابيوازلا فرعأز ا م

 ظ ىلا ب املا قل معلا كري فيني بقال أ يجن احيا 8 و 0 1
 ظ رش هظارف ثيدحل الشم نم ئث بهذي نأ نم نمؤيالف ىواْلأ هقفرشفاذاف مفاضيفتسم ناك
 'امدزدلا قاف ثيدحلا هقفب 0 وخال ئهاتأو مالا فشلا ساما اهعوانجب ةدياز
 01  نلإقو كلام زون بهذب تحل 0 0 ناف هلا ذأ طف م«

 اال داس سايتلأو يالا ا أذمأ ثيدح ةربدل ما به ذلل ناوح ره يلا ف كنطاف
 الة يشل هنن 20 0 ايابعرض ذنألل |عمجُيل ءآ :انلا الل ودّسحبا ذأ همن ص نم

 ظ تمرس 0 0 دا ةررهوبا ىوزادوهربنللو
 راو ىعورمنمأءاصوأ د ةرأب لنج اكساوضرنا نملك ن ذب نب ظل اريكوهف كاذ دم
 "7 نسايتلا فل انش ىلا انهفذ 000 را يدور اهل ملا ةربظم لا
 ا اك ءفاخلاو ىايقلا ةءل انم نيل اةاكم امال ةيقلأوالتملابن اودهلأ ناضذا اهدحأ هٌرجو نم

 اهل لاض دوعدر نلعب اع 14 هاف ييّنملا ناضل تاكمانلاو نامّضلاب جازملا 3

 ' ' قارون عاضاع ديار ةاشلا نمت ان منال فا اخضدلل دو ةدحاو ةمقنرتككاو | مونت هذ نأ كلاثلأو

 ضل زكا بهذمريأ مأولأ ةراغاكو, ضع 0 مابا ا
 ا | يانا م دعان نمو ييككاكرنعبل 0 ديذ أي انو نإ ثيريكك

 ' ١ ةيلييضورل طتوكدم د يول ل 5 ملكا نساك اد 5 ملول لاق ىايتلا لع
 1 َّخ كلاب انوي دح]ق دع ملا هنناوضررمع نا لعإم لاو عيحساكقود ةلماذلا اوروه وم
 اتا امد د د بيل امم اكو: سا لأ تيجو ايحاد اكن مل ناقل اًانعتداك "نأو

0 
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 هِلَقةيدْلا كاي لوهو توملا | قرككمب تذ- تامبلا 5ك فالخسايتلاو اجو ينم ةاملا يدوخ
 ةفنحولا] اق ّقحرايشلل فل اع ءاوناسان بيثوأ 1١ ذأ ماضل ف ةيرص داربخانا العمد ٠

ْ 

 كد يالا باصاتنتلا أنيبيعتا طم داتا

 هللاتبف ميدل يول ادتف طارتغأ تل مدعانعاقنرلو سايتل ايكانل اورل الل لا هت هتلامعب
 52 دفح هود ل عاجلا: دلأو بك ب انلاخل : أصلا .دجامأ أ اند كيائأون تارلىجسم ٍ

 س ايلا هدول هير سلا كد هه: زد ودب ناكر

 1 تفري سلو ص لوطب فصو اذ لبعد كاذو

 درا زتواب نيئدملاوأ دعو ثيدح ىوسامالصا
 9 ىلا عمدت لطب مئتمرلزم هموت ةرالابجاط هريفاكوهو كوه ىوالا ناكل داو

 علا 0 نأ ىور راف دييعمز» ةصيأوك ناب ا ثردحزم 0 ضرللو مالثأو ةواّضلا لع
 ه5 د نزع راب ةهاكلا ان دنع كحو و ريل نعاعف اك ماخاب ملك و ةولّضل أ يلع ماذ هدحو فوُفْصلا

 ا امتلأ 0 واحلا ا "اذهو ميخيزا ظ
 صحم رولدلاو ناسا طولا وم ميسم ساكو ثياطالاو تامل

 فلي مم مم :ناكوأ تاتلاتعىود قل "ياو

 0 وأ ث نيل ته اوردر فلك أع ىود نمثىوا: ناكناوسسا
 ىأيتلا نذاولو تامل معاقني ناب مالس الزج هديقو ضع هدرو عبله ناب هدحاوطب يامف فال

 ةواصاالعمْبلا 310 ءاملان حقد 0 ثيدح هيناوشلتغا ام لاو ]ضي دل ١

 ضر هدرو دوعبسس: سم | ءإفف آهد اخ نعوم ا

 لوبا ا 3 3 ف 6 ب داو نارا ]وتب خام هللأ
 تأ اع ىوردد وع 0000 هلأ ىنراعنم هيف نمط نهف لولا نعنوهنتسي 1 مهأيرر هيفعإع

 الفقس بوعوأل دب 0 وْخَدَأ كت لأ ٌنافان دنع سايل ماوامل مباحا رف رهو قورسمو دوعسم نإك

 وخلل قاتلطرل 6مل امزس داع لع دوقعملا3 12+ ل دعا شل عر نانلا لعرلو
 لبن عملا كالهكو ظ

 تبئياقح فورماكك انف اوكي نادب نمل نعانك
 فووملاكةنلغل أ لأوح لأ نوكبيوأرل أ 20 ددحلا مهفابامدعب ذل نعاوكس اذا إب

 تاذاللبا 'نايملاهيعأد ةحاحلا ٌذاقوأم نائل اىلا ةبامل عضوم3 توكتلاو لد كلذأ ا

 لوبقم 0 | نآبب مهتوكس ناك ديس الطب نورياع تركتلاو يمل اهنوم تلم( لال طابا ش

 ةخيودأو درااكوس يي فا ]انمي يي ثيحو
 212110001111 اكتم لبنتي سب كيك

 لها وب الوكت 97 درا نلتلانم هنيدح ا رهظد ل ناو بسم ٠
 مالنا موز أ,قلط نيح نكتلأ 9 هنهام ضف ل مالكأو ةواضل أ لع يأ لائق كب زلظاذ ثيدحالصأ+ب ْ

 داككابد الأن تنك مأ تق دصأ ايررنألا ارا لوب ايس ار باك هجن ! انو نعت مرر دؤ

 ىابه.لاعباكوجم ةالطزعةرجمملا] حلاو هنوتملا عماحلارع سايت دالاوامم متونلر ايلا انهدشتلاو ظ

 ملب امل,
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 ْ لاهنتم ا. الدال ادب نأ مب لاب م هو لاب هآوفو لان يراب اماهلا,ناضفلأ لأ ثيح نم و

 اوروصلا تمير اذاماف طقم كاردالا ءانيمرنمو ىاوملا كردزياهم اة هوؤكنم

 ١ بيو ليلا مضاف يتلا دنعم كا نكسيإف ةقفلا بالف :ةونملاج تمطقلا لل لعدروأو
 ةةملاؤشو تاماذا ثزانإ و ةلكأ اب ةتوننجلا ةةجولا السنا مضل هسابتحالا عم احجرايتلا ناب
 يو هَ ناكقح نك ىجإلا ى ةيجورلاراثا ةقدرش هإلتو

 لمه وهف دريزلو ميه «ليقرسل فر لت ثيحو
 1 1 يانلا ةفاونا لمعلا بحول: ناو دب

 . نكات اميز ظاذ مرملا بكل اف ليشوأدد مهم باقي قحتلشلا 3 هثيدح ىلظرل اذاؤ#مي
 ْ ريخنم:لادمأإه يعل دفدحو از رجانأو نامزلا كا ذ ؛اصأ ةلاعأ ٌندَل سانتلا فاو اذان وكب
 ملا بيلو اللا : واذا اق ناف ةدْسلا مولع بلائلاو كلانللا نزتلا لها نم ناك مدل ادت
  نكّجالن يلا كما :زاضأ: و اا د اداه سايت ابان رب ملا نأكدب
 1 هيرب ل زا تيل ىلأ أذ اضمك ملل انه نب سايتلا قي نم

 ا 1 ل يو
 ' 0 نمودمناماثأو ةج يم نوكيا يوأزلأ قيتح تافص ن وكيام انه و 8 اوكا
 1 هراشل نايا لسجل دفا ددشملاٍِ يواإ |, ةيإتل ا تانضلا نم كلذ سلاف لوبجتوأ

 توخ مي بول يأ لن اق وجي اكبتسا دعاجرأو

 اهجاؤ نام اولا كرد ىخيتنيزب ذوب مان
 قدا ركندب د ملأ ل نتأمل

 . قطانلذإ ” نتاكوهف ]قمل اهو صتسا فردت اقوال ا طورش زا نمي
 1 اياد هبدد بطلا كلذ داضأ اذأذ ساوملا اندأرلا يتزكرمو 9 اساوحلا دلو د ىرتنم نم

 ذا بجاح كنه وسل يالا نفول اهدا هلا يلاتقلانأب ىرقلا كاذذ مظيأم ىلا ةقملاتلا
 إ نيشمننلا ةوقروملاب داملاف ةيودلا ارالع ماملاببواطملا ناضفوىمتلا تادعمر اف اذا قفؤلا 10

 01 ادهف فرضلاوت نعل ةيطهنوودإملا بت فأن حزم: رامز علادكر عامر ,وللاب

 ' ةبأدب هناك كرباهن قمل أد داللنأو مياهه مل اكتيألا ىاولا د 01 5 .نأدنم مرضا ظل دار اولا كاردأ

 و يةالاراولا ي سويسحللا مانترا هتياهنو ةماظل| اروملا يدمل 3 سول ءانقراوخ 3 :[اردأ ديأنيف
 لنهر جت قوه ليل توسل وحج وصايف نآس ةرتوهو كرنرحلا 209
 11 قأاؤعا سواي | ةئولا يامملا كردي امهف ةوقوهورهولأو متتازخ يؤ زنون نع ةضلادس قاد
  ظفتقول و داطفاللو ع فار هصو دير ةوادسكت تاطوصللا ج : هد وجوه تناكدأو ساوملا قرطنمابهلأ 15 دل

 | ليضتتلاو بكذا 3 رهو ةركفللاو لرش لل ل ان دا زنون ازخوفهولاامكرد ىلا دل نانا
 ١ :١ .ممكحاز | ميعدأ ناساو هل نادفاكهوف ابتكورألا "دا ىللاو دش! تلائم ذولا رتوش, جلا نإ
 1 | هطتس ناف ةدادأ ماظن ع ىشنلا اهلمعتش 700 ناذ طلأ نم تاك دلل هذه

 10 تمس ةيمولأ 6-0 ادعو لقملا : :ونلا ةطساو اهل عتسا ناو هام ةكتاعبي :يشولا ة وتلا

 تزغلو ىلع.
 . عيسلاو فيله ةزكداعمو أك نوص كتل رمق ةتللإلإ أ م امال :ركتملا

 صاخشملا



 لك ةوارهلا ةروصو كل ناضل أ وصامل اسحق تاينزجلا زم تاركا خيل دادعتسا بكت هيجل مانا
 يا تاموز تؤلم لود متم مقحم دنا
 ىف دل ل ةياهناّمأو لاه وداع ضاق نعاس 0 اوبساعاتتغ ادد [هاَص هل" نايعرل اهلا تارتشتب

 ولكل ازعيل اخ ةطفلا بم ف سقلل 3 كاذو دافتسملا لمعلا ةتموهو تلا ىو نم ةمبالا هيل
 لوما يلا شوب جةيلاخل والا لويحلاب احل اىينت يو: حنو هذ 0 ١

 لوضع كل اي الافع نيس تأ
 ساانلا ترم فلتتو ثيلكلا طانموف ةينإفلا ةتملأ هذهو ةباككا لهل يدا دات ساكل انتا م 1

 لوم ىعم تاتو ماهراضتسا ع ةردئلا الجو تايفنلأ د 97 أ ذاةداختسالا تاج دد فالخأ بحيابف ١

 كد و. «_ تلت" دس كتل

 كل يل اك لع ىداقلاا داتبسا ةلزامب كارذو طفلا زم همز ةةشل لمنل ابالقع تندم ديد بكم جي
 هاندا تكلا ايد هلق كورال نعل اا لح ةيطاح تاترظنلا تناك: ذأو ءاضوم تكي

 رث يزل الفم ةيليماب :ا+ نهدرملاب بكؤحرمتتلا دا نام كل ذو خس مأاقنلا! |قمأ زم ةوفلا
 دصاّلل جوتن طاكتنا ار وتس. لا كارل ءاربم .ةقطاتلارضنلا 4 يؤتل ىانلا تانوكذلا؛ نهد ماطلا |

 هال أوحد ملا دين نط ميلا قلعتملارينل ا درجلارهرجلا لع لاني جل تملا ناطيو انه
 0 اكاو هواتملا لح هوب ةراشدلا لاو رم دنع اع بجأولا نع

 0 0 اًمرلهو ىاتلانم كاانناو 0341م 0 و لأ كإفلا

 هملول أ 1 ' مهد خس دصملاوه ذأ أ هد اهني ةدشلا 5 ثداط ةعشل ةعشل زوق[ 0 كف

 غايكن .او ف يواز اا ةعد الل دام ممِضْزلا رشا روم لهو دماو 9 ةعردمبإ

 هانم ناكأو ذل نهدف ةينان ل |ىوغللاوع ل3 لضحلا نعرطب انما لا دارنا نوجيرف جوانا
 لصد فراش سمن أ يسن سوفلل ا ىلا هتبض ناذ لاطنل ل فحل ابره دنع تىلارشانلا [ضحل اوه برزلا
 لفعلا فوو مهب ةقيقحلا 3 هنم بث انلاةردصللوه ل5 1 لسا ؤسل هرطامولا األ ةايثلا
 ردر نوعرانل كرف سلاما كلو ديلا ىتنس ثيحنم هقياعتب, ورطم نيرو: ُس اب مضونلاو رانا

 0 دهرا دو اذوعو ةيطتانز ا ديالا يوتا ىلودرو ْثيَحْْلأ 4 هللا 8 ىلا

 املا كاردأ انهن نجزم تاكد ا ءابكس يذلا قل طلارب .قؤرؤ ل قحلا ٌناداملا ناو نب لصل لا

 نم نم تايلاو اينولازم تازكك طرأ َنرطوهو ىلولا داردأ ديف لاعب ذاؤسمم دبرملا كلذولا
 دسداوؤلفلا كل ذ ئهننا اذا م م مالا :+ايهلا وردلمتل | ركيام تانوسحلا دل اردأ :يلرط ناذتادهانملا

 ءنلاناؤو فا كل ذلواس نما نب يقرب نكرل َتاَيخْلاِلَع ل1 دتس.لاو تاكا كارد قرط لوط
 نام ددوأ اب مدني انهنمو الملأ كاملا ضيفي ىفنلا بولطلل ى لش ىوشاماع 53 بنو هيف غرتنل هب

 ازه: اريمنا ٌةدصيالف ضان لوفعل ا ربم نوكيدُم جاخلا خرا أم ذاجيد لاهو اولا رقما

 قناطر الل كورإ هن اجمال نأ ماهم لازم دال ذبل دجووولولا طرد ىخيشيحزم تاونلا
 يفعل بامملاومف ذأ ذ لب نأو يرقللا اعلا 33 ساوملاوىزنم 00 دعنا ملامؤأ دول دبه اولا توقعلا

 تان كلذ:روامل دهاود, بنو ةككملاب لقص ببر لدين ىهنملا لإ: د ل دانتسلا ل قحا اةيتيملا

 طيتملا اههنو غلابزقععا... .طيغللاوهو دال ال ماكاو
 صاخت لأ : توافاملا وقح الزلال هب عرش رم ط طونلاوهو منم|ماككأ ىهافحأأ نم دارسلاوأ



 ١ مماقا خال تويت كذت عرانلا و دف فيلكتملا طانم يأ ةيترملا خطب ا هرم كح ابر طبل ادن
 ' بيرج اماملع آن: حربابساو لتحل لاطيارش لوسحيكاذو ةقشللاو رفنلا خاككعواقم ماظل بنا
 :*لإ ىضل ازقعزع ين رتحأو ةيناياجلا يول ]ماكو يروون تااكاندالاو ميلا انالحالاجلصاملا
 هاندروما خالو هإعجرل عرتشا دلو ةجح نيخب نؤكمالف هيلع ّ ذاب لهل بدكلأب تجي نيل لم اككأ
 ظ 0 د هيام 2 الوأنيدلايف
 زكوررفنلا ةوصل اكموتعملاو لخلل نمز ىف ريدقت ولمن 2 ,ادالا نيح طرش غوابلاوررزلا هات

 ظ اي طور زمول اهو هل فو 1 اس
 ١ ائم ارلامهيو هّمج امالككلا عمدا وحو

 دورملا ظف اغاراصم دوهجلا انياب هلئح
 دنيئكو شل عالصا هسه ةاركرماّقأم
 2ل امافلاب قس ن أ: ١ هلادملاووادإلا أ دف

 اقتهيلع دك اضيورلا هته فرصي ناب عام تاو داكلاءممنا (حالاطصاو م الاب ذخالا ةخا ظضلا

 و
 . كو نكرم كت ناف هناملب هل ازككذم هيلا قل !اهزطعب عل اقريخ د انف زم هبجومب داماك نوكي ناب همكم
 22١ هتلاوشر دوس اك"نإ و مسضنب نظل اوسم نوكبأب هاضا ل انأ لوقي ناك سف الع لهتعموبغع َنايّسللأ

 لَ ةلادجلاو طضل أ تاج ند العا ى مَأعم هل هتظدوسل دهتزت هصيأز تكلهجاذ ح ىودأذأ هنع
 اتهام تلاؤانرطرش اذاو مضولا ذو اذه هئاذأ نيمملا ءالقام اك خ دب نكأ و هضنإع لتعا
 ينج لقت دق الع ثيدحلا تالا ةداع مظفح ى عل اببانهلذ هلظن هاتف ى داتعلا ذل تاهل 43
 | فطعةلادملاو لوقو نوظفاعلما انا ٍلادمت هلونل ظوفحم مالو فاك اك هيططنح خ خلل قح
 ةلادملاو كاذ ل ايكاتلاب يا هل اككنملاب مسي نا هلنوقب اه كلادحلا طورغتلا نمو قا طبشل الع
 ظ هيعيشلا لان وكبال ذهو أ مط :نأ اهاضفأو ةتوافّسرهو ةنيد تاروظخنع راحؤن اره

 00 ةهلوقب نمش يزأاوهو' جرملا لا يدؤير لام ىبناعاف مالاهلاو ةواضأ
 تقيل لخالا ىوملا لع نيدلاو هلقع ل اجياددا
 ةيفضلا ع ازرصانأوا 2 ةريبسك بكم نكيداذ
 ظ الا اذكل كد نوت ةييل "0 اره طفاش نوك نذا

 نينو تا نم 51 راش اب هريضّسلا ى دفاَناو ىساقلا :ناورلتتت الف بذكأاب اممم ن وكن دل
 | اهطالأتع# ةياوتلا بابل :سايصج طارتفاذ ةداعر دمتم عيش زيرغل ذا 3 دع راو يغ نم انهم
 | 1 يجز ىورامزعر كك و ضيا امريكا باكراراعّسأ هسدب ةملايلا ةيقيوشأر ىكدمر 5 نأ

 ١ قدِتيلا !ام كو فح) ف رازلاو :ةنصخأ فدقو هولا رشا اقواس للاب كالا
 1 لك .موبأ قو رو ن وزلأ نيمل | تالا لا ضجأ لد ريطلا ياررلا ؤداحلا أو نيالا زالوا,

 ” رياكك حلا نع 5-5 اتفورخلا بوو ةقرتللا كأنذ ىلا فاضا م لاهنعملالهت هدأ ىضر يع نعو ابل
 ظ دقو هركذ تقو الهم هيلا هانا نإ ىلع لوم عيسانأ نم دروامو هوزعامف ضخم تسيل

 بانتقإب مي بنؤأ مام عيتسلا أ ىصنيبجن ديعس نعو بز نيعب تملا ىلاوه ىلاّتعنبأ#حاف

 نانص نا



 يدل عم اولا فووملارملأ نا باككأد لاع ضوزلاؤ دأزو ىهنأ ايعاؤنا فانصا ٌْ

 يم اردنا هلو اماالما ُ عرش ولأو ناّولأ نايشو

 أا5ه اف نوك مال لاباك . صام هيفنوكي يزل نوذ
 ولأ كازي ةجسلا ' . لما لأ ديعاوم هتوُي

 الولومالتلماظباهنو نوكقلاذأ ادملاكهيف امساف نوكيذألانود كلذ لاك دارلا أ ىا ٠
 د ارللاو ل54 اددضل انمروتسملاوغ دارلاو ثيدحلا باي ىف ةيجروتسلاربخ نوكولاف لقا

 تروا ويخ هلو قب مالتلاو ةوكملا دلع ىتملا :داهشلودقم هن مدت مةنالتل ان وزد هبا.
 :د اهثب هاضتل انع اذ أتحا ثيدبحلا بابان ديفاناو مهنولي نيزدلا م مهنومل نزلا م اه
 هلام مهاظملا ارظن ىلا هللا ةمجد ةفينح أ ددع زلاج كإذ نان روتسملا

 2 ٠ انحرف جكسرفينا»و اددصينإمالسلا عارلاو
 ء راما الب تلا انيو وامس لاو تانصلاو هللاب

 هنن تووهاَصلا هل هلوقو بانل انمتناعذ |ىاز: دل اوهومالاسال أ طورضلا عباد نأ
 ىسوهامؤع ةدورنملاب هب هيلا عسمجو وزلعملاو ةواضلا هيلع زي ةؤبو ةافصرإسو
 يش دماوه يزإ | يطنلل د صللاوه نما ف ةصوصخخ .ايضساب ديف ألا لأ ةئل نابل
 ماشي اًماينخا اًرودقمو مارومام دموكورلمل ا يسرب كطيو للملا بطي ءاروهلا ]فلا
 ملوصحو مبد,حلا ثدخ قات مضي نا رايتخا ءبروماملا نوكؤ مم ذا ةتلأ ل غمل نلوقمنم نوكيا

 ٠ طاف ظلوا كتاتنككاو د وتلاوراتلاكتاناو جاو لاني ناس
 0غ د زلاوأ ةواضل اك تاكل أو تاكل وار لاو تاومتملا ثاذام او ظناو وه هللا لا لدنأ
 توكدا ايا درج لروم+لا كإت سن وه اسود راما كب مِلع باثملاب و دشنللا بجلوأ اذ كلذ مو
 هند دقب نلكللا|.يبنك ةئالضف ديفيكد وك فاني ] لعاب ام اذ ودضم ايرايتخا ب اروفأم ناعلا
 ىعم نوكي نأ ن اجريت انج طفنل أوه هب ر ومالا نوكملو ًدلاايع زياويس هللا ىفوتب هر اينعنأو
 حس :ىناتقلا 0 تالا لام رص نو هباتكأو هعاتبابرمالأ د امال
 الل ازغو ةمال | وصت لام هيلأو رابتفلا نم ريك وف ىلع نائل نم ” :طيراؤ لا ٌمىصانلا
 زل زيدل لاو ةيدشلا ل املا تيفال هتل عمد اس ةننحوأ تفو
 شوو لاقل اب 3 دصو حا ين رلا ماكحا :ًارجأل طر زنا ىلا ديان مركب هذو انهع هلا د صولا
 بتل العش نا ا فرللاو ةنلأل ابنك لاوه انهو جولتللا 3 لاق غنتها دنع انمؤم ناكمكت عم ناسا
 ياو درا: مراتك خل سل ةاصاوهذراؤ اوه يزإأ هإيل بر اكمال تطيق ان
 ديررصرل دل الع نموملا نك فدو د ضنل | مدعإع ةنيزل راق عم اًّنرل أواكحأ حج مابا صْرفاذ
 ىهس ىلا زحل ءاركملا عم 0 اولا نامي داكن ىهنأ هاك لاوهو رضاها
 باليوم ق رصملارفزلي ما ىلع داق 2 ارابتسا م دهب نوليانلا قنا ةراىلا ! لاف نان ىضان يدان ثساك
 بنرو هرابع مبان هنداماوملا عضو نامي لا نا ضيا را نيَمن و دان عزدكوهه ريدر لذ بلوط أف دب لأ
 نامل ده ةاوزمكل مز اهو ءاضقتا الب هدضركو غو [اضقن الي ىيخ نم ءاشاا مز ل دوش ]ع
 ممل دولا رند ينكو ريالات هل ملة كرم بن قي أ مده رم وجو سنل امذال تر



 تاز 2

 هنأؤلل هلق تادقو مالت بم موه يذلا هيهاوو مماوا لوف لا مالا تمل اوهو دايهلاو
 0 :انننأ ا رجا 0 : ا ومالسل الب نامادل
 نيد ضل درصوه ىذإ | ىوهلا| هموهنم نم لَقن هن غاي ةباخو ب دّشلادجو نأو نابل انس

 ىلع لادم ظامللا .اهسلا نم دامو عرش نام لا رابعا اطورش اهرايتعلزكيو اههموهر وها حومجملا هي
 رياهلاو دع امك ملع اق اا ىلا هللا فصو اصيح ئلأيداضملا تانتمل ابو نمل اك ةفصب ةف 3 ١
 ةفص انلا لوأ هلضبو هب فضولأ نونا امأ نال ]فد ةفصو تاذ فص ناعؤ لع ةفلصلا مث ةزمملاو
 ٠ نيولوك هللا بضغ اًنياكنينمؤملا ّيلارحر لامي بضخلاو ده كيعفلا ةفص ل 3 ذا د رمل اكتااذلا
 ١ ٠ ركؤيلو ءانمدن اممالتلاو دوا تملا ديلع يدا هب .احأم عمل ايف لا حفلا لوشن دأ لاو ةيانهلا لاك
 ابدل بالغ ناعركل عباجرلو قطلاورشلا زلم تلم نلاانه عز ضب ودا
 ” انهدم امكدب ف أ هب 0 م املي هنأو :لاو اكح 1 مالستس لاو دانا لم

 ل لارعتنل دلازي قلكم كك محا هتام هطشو
 اافنياسر ول يب :ألااوهوما للاب قتكالو دل اججأ هان ركدام ناي هتلاور وق طءرسش أ
 و ملضذلا ص رح هب اجا ناو ئاغصو هتلاب نمّوأ هإ لاقيف فاصتتسإل ادع اجأ ناللا نم نب
  رطصوسازمو للأو هنأ دنعانمؤم ن اكهبلق للام أو ناؤماظلا ى همالساب مح هل اق ا ذاذ نح
 أنا نض ملاذا نيم ئوبازجب ةريغصلا 8. ريجكتكعم اجلا خ ليل اق انمؤمريلف لوا م ثرنا] ]اقف
 الابل يجاهمم كلذ ناك ةيتستتلا تعطقنأده وأنت رْإَس تناكامّي ل اهو نابت فضرلف تكد دإوح
 7 انابسدالأو هيلا فزت ناحرظل اب طايتحالا جول لعو زوامل دنع نلت نأ نارتح ال اف ةدت صرف زكوشو
 2 قاض لع طومل تءاججلاب واصل كنان امافمروفت داس لأ تاراطا ناو فلو رمل اره ف دامتع لا م دع
 ١" لطتساواتواصإ صنم مالم أو ةوارصل ملح هلوفو ن ايدل اب هل أودهش أف 2ع املا دا: لجن أ ظيأدأ ذأ مالملاو
 3 قيغورانملا خام قو لعوه مالسلا ضد وكن م هان نكذاه و ناميدل ايدل او دهشا ذاننحي ذ اككواتلبف
 هنانب دلع لا ثيدحو نيزكملانانقاب رتك لو نامإ .قاصتيدل ام تاَنبّصلا تاينا ناب ذأ اقل امض ىتعا
 هنا لوسرازعذأو تالا هلا 4 نادهتناوالكلاو ةولضلا هيلع هل !انغ للملا تيار "ذأ لاق نيح
 تان ناب ريض تناو ىنبلا ارغاوموصي نأ ساتلا ىف نألأ ل 9ب اياك أو ةواصلاريلع لامف مهلا

 هكامداالارب قاعتسال امره تويز حملأ يلا تيه ذام لع ابييض اكو ةعاشلا ملا بهذاميلع تانيا
 ةمجدرلو مدرو لعماو ماعدشلا ان ونك ل اجلا لعام ىلا هنلا فصويدنائسم نان اننأو نوككتملا
 دوو اعيمج هلل ةوقلا نا اشم نم نجر ستي هله هلزنأ لا ل اقرك هيفو ريم نب ف ةق هلو فد
 وهو ملا 201 نم دارحلا نأ تؤرئن5 ىانإ زئللإو ةنضازما هركسالاءتانضلاو دامسملا م

 ماتم حبتش هتبإ ناتقحللرو علا ملعرشبمل غاوريغزا طا اج يفيق مهلا وول اعف دما
 ىداق ماع حرأ ىعمب تافّصلاو جاخلل غسرت اكد ئ عمم. درجولاوهرشبلا ءاحبس مراسيأم نا نم
 فزاروزل اذ اؤعم تافاض لاو كإ ةهبشلا امو ضرع لو مسجيربيل يربأ ىلزا دحاو ٌاؤعم بواتملاو
 في دحوصقلارذ غل الاب كا: 5 وكبورآس لاو تانّت ل دل حوه | ءرلىل أوه امنأ ملل اذا زو
 انصتسد نصب طع هللا لاق هدا دازن لعل تدل ىلامجال ا نإيبلاب دانثكإل العد هاش ىزؤأ ارحل
 اف لإولاطقو سدت هلازماوانص يحنمالا اجرب اليسا [سادل ألا جازم



 تفيضأدتو قيكالم لع ةانجس هللا: ؟ءا لغم شأن دعاس نعم لارع لا اها هلا ب هذاك

 تا قارا 9 ايبا هت يوس ْىّس ىلأ ئث ةينا نعم لو تاي ىلا نم هانولئامذ ناجسيلا ا

 ثان كل ايلا فافكلذ ةفاكتسل كناز الشم هتنصو تاذاؤع ب قبام|مملع بوي داش مداح ْ

 لياهبب ةئاق جراخلاف ةدوجومنوكت ةديز :ةهصملا حاتم 1 ايان لاَ متاذ فال ووش هغبم لأكل ٠

 ىلع اشألا 12 تازلا ةماملو ناقتحلانمج لا هناذمتل اهرماب لان هلح ةنشكمتانوونلا ظ
 لوتلاَد ١ فاكجراذلا ةيفشم لب از ضخ ١ دوحو كأذ كك فقول ريغ نم :

 نموواسملاب ةئطانلأ م ةطاحأ ا أ 0 اد مكر صحا : دب ليما هلو كاتب

 انياب نائل يكن انما سة اصل ونمط اةنس تبل قت ىلا ةةاضالا ظ
 ما سل ايضا فنتك سعت وأ هناذب ًةمئان :دوجوم ةضصأ روع هتان اأو
 لهاتف دقي أ د ااا رك اولا نش هطسأو ىبع نم

 ءاءآو ىّصلا كانك لص نساةواؤأك# ٠
 ن اعواذ تح عاطف لا ىل اذا م ووسعما كل نك

 10 00 جمانلاو مانا ددبإف كار لذ هه 0 ّط ورشا ع كرفت

 0 م ]مدل ا,ىمللاو ذيبنلا برشا )و ررغلا ةلاقانأ د .داتنأ امم شا
 ىهرؤتنلاوزملا] مدحأ هوتعملاو يَضاابخ إس ل و مخجل هلفن قضبن ىبلف د موا دمي نم الغ
 .ة داك ارقكف او انعااو ٍفْنَق ال ديل اود ا هتلفغت لسا يذلا
 التلال لاكو هيلع لكتياذ هجأو نا ل نوعجر مدلك انا ناف نك طقشنلو
 افالم جانلا قاذاشلا م هلو انما وذر ةشميإع فج 0 7 .د ىلن اهدخمالتلأو
 لاقاواةونوهومالتلاو ا العمل عاطفنا يا عاطتن لا + نتلاب ةصتخلا ةجردلا

 طلاسو اذ سيل ىأ ملام ناورهاظف
 0 ١!ملان ديفا هدعوهو لاس ا نم نيسلا مت نا كبيرلا
 هفالنع دنسلاو وربع لاذ هنأ ص هنا نوسر لاق لومي ايلوتس ىلا نيب. و هنيب ةطسأو

 ذنسموتملا: طياسولا عب عيجذاصصوبل يل ىوزل أ ركذ نأ نيحللا حالطصا و عيان هلا
 2261 تنس ةؤطلاو ب 31 مطملف نييوازلأ ١ نب د دلع اكّرنأو

 للسرف لاصا ةيزيسارلا كلا نأ
 ىَض مح غاجتالاب كانذ ٠ «لكسرملا نوكابصذاف
 اتفاق 0 كانو ان ليعن وتلا "دات ةركملاك

 كلانا لو قبلفسالا فالخي ةبعذو علل اب اقام نيلارسك سلا ناك ذا قبب
 قطالارووج دعو مسالم لع تائوالرالكلاو ةواضلا ٍلعولا قا نم تامتلا و هلاطرأ 5 نأ

 دقو ورعب حاصد سل مأرب ن فلحو) أن و افرع بجاّصلأوهأ نهك لاو و لا وورطإم هنزص هل

 خبات ضجركدو ردفس كا كلف عسل وزعم تزك نب ملا عني ترا ثنحي ليحل ص

 نوع اهو كلاذلا وجال نزملأ 2 ركاز ى تملا انك ةنسبطعلاو ىذلا ةئسب ةيدشم نبأ
 ل اشيراوادأنسإب ىونت نا ىقاذلا لاقو كلا الف وهو دعاو كلاش دنع وان درع نيبال اوهعداتو

 ملبس



 مل 1و لق هت نعملا لرب مآ فرحوا هأ نيف دأ ناكل فو أ وهلا فالتخأ عم
 انهو 0 ىاغلا نرقلا هإسااه ناثلاو ىناوتلا هإسرأ املأ هجوأ ةمدرا اع

 هو نمر سرا ان عيارلاو ص عك ذ ادم يسرا اذ كبانللاو انت دل وشم
 0 هلومب نيربخألا ىلا راش اكهجو نم ديساو

 - ترعم وم هفالخ هيف همهم د نم ىذأ أ نأ
 لك أيزع الاف 0 دحوم

 1 ونلكغنأت اننكو نمو دوه نم ]ملا او

 00 لوقف هجو نم دزسأو هحو نم لس را يذلا اقأو 0 يانغ

 ْ متزهو هزع يول اوذ د ثيدىلل مال اىتحالاف لل أ امأ ةىشوا وسبل هدنسا اذا ام

 ١ هدانسل ف هلاسرا شيلد لكما يو اهانه دكت 1 هيلعاد اّمعأ هرسد اف انيفي حاملا

 ' ليملاداتسإ 1 لسملا 1و لوشل اوشن يبدا هلا دمع نالف ىلاثلا اماو

 'اوهوواطتنلا نم ل حالا دانسا هلام نا حدشي الف انس 2110
 ٠ دوهشملاواَر ار وا باكل يرام نوكيا رف ل عجري ىهالامأ ا

 3 طورشلا ايلا جك فاك 0 اا اش نوكوا

 هَل وشد هبي داشا دق و هنع ةباىصلا ضارعاك كإذ ريغرم 2 اأو

 وهف نر و ىسانم طر تت 3 اكاذاؤمصيس ا رد 0 ١

 كلا جتباوروسلوو قسانلاوبخو ان أو يضلأو 0 قايل

 تايتنك ةنايذل ؛. وضد هضرد ناو

 ا ةروهذم ٍةصقو ا هولا تاكا

 ل رب 8 و ديلازف هنع دامت ضيعاانأ ذأ نك

 يمك ديدين لاهو باكل هتنل ان ةناوسا ا تنب

 اني نم ىهوكسأ هنعٌشأوذر هسكرلا ةاذايل دب ركدجو نم نيملعاوففشأ دال ذاركجو

 كنس هنفل انتوا م التلاو ةواّضلا هلع منم :عيومسم هتاّؤ وركلجو نم يودع اوففنأو منن

 ْ شيل انك نع نبا ودليل وهو رووا كل نين دهاش ثح نوه
 ]تع :هاحلةنل انوا يدل الع نيملأو دهاغم | نيب مجاز ىيجالذ ركسملا لعنبو نجي غدملا لع هنيبلا

 هع هللا ىدد ةريره وبأ ىوراكيواملا 2 تلو ث ماوملا نم ىؤاشا اهبف درو ناب ةروهشم
 و نشاكناذ ةواّملا ' 2 نم ارقل رشا سبر هجين كو لك او قولضلا يلعلا
 ضرعأ اذا ازكو هن داملا كن ةباع ضمان مدلل ةزهتتا ناو موب يفرإ ةئحامغلا انبشأ

 جل اهلا, ةالللا يدك نيم | مهلعالاطت هللا ناوضر اك ارهو ا

 06 ديغ به نملاوه ارك[ لاجرتمموهزه ةالبطأأّنأ غل مالتخا عم حيف وا

 أدى دم ناكت ثيدملاا:هب اويل ةعانج هيلا بعد ملابتولا لاجعوا

0١ 



 ا ردع هل يزل أ ها كوعا يي عضوم نبال:

 ||| ىدملاذ افح هلل نكن اذ ستف الادب ةجحن ات
 ١ هيوقمأ اذ ركل قل أكو: هيدواسطم اذه ةجانوكي

 ا ةجعدماولاربخإمج يذلا وليدي ايم ىضوم ناي 3في ةصتخملا ماما نم كلانلا يآ ئ
 |[ هعش قا أم اس هللا نوقحنم دال ءىننعراوؤلتلاو اشف هيل لا نعاني ْ

 ١ فدل ا حان له ديم ايي لأن ح هب كشوأ امل از ناك كوس ةبوقعوأ ةانانموا ةدابع ذمالملاب

 "ا 0 للا لوف لع الرمل زل ا نم مدّ امل هيف دع نوكي دحا 2 ىنغ صاطتللاو

 ظ تمايقلا كرست د ودسلل نذل دعاول ينم تيملاهلا لانو تانوقسا + لالالا ١
 ف اموهو نللا بلاغ ديني دحاول اربحو تيا 1 ببتلاون ارتي ىئ ةبهشللا ةبهشل اب دارلا ناانلو
 انألا ؤرغلا ةلالدب ةطاوألا خان كاسات 0 كىس وبابا ناّوح ملمس
 ىانلاو 200100000 1 حولا عاؤنا ةسمح ةنجيبدملا هذفاضج#لاد مغ
 ||| لإ ومد دا اقل كلانلأو 5 0 'ىلالعب هلاّدح ن ايم

 ا انمي مانلاضخ ع 0
 أ دلأأ ل هع ده ن

 يا د ”دهتلا انه نيا طغلاذ
 هص وصخ دحأو ىلأ اد ناكر ابدأ ةتح يكل موف ناك ذا نس

 ظ د انولاو ةاللعلاو حاكتل أ اكو بتل اكو ىعنم طا لالمللاو عوبللاكمانأ أ ضحازيضتم
 )ا ىلع ةدابثلا ايوالس دةلانحلاو طضلأو : ةيادرحلا دانا دبا رياس كلذ هل طزنم لاذ

 || ذل لااّماو صاصقلاو دو بحل نبع 5 ناتا اماو لروا نالجروهو ددملا اطوش راما

 ||| انكد ةدعأو ؟ 2 ملأ اشلا بوتمعو ةراكلا و د ىلا و نالاجر سايقتلاو دودهللا هقل 4 لاو

 ١ اضل ءامغاتاو سون ةدابغؤبتت لا. وطبق ل نقتاو لأ لاول ةدابلا ةظقل طوني
 ا ا ىلتلا كد ةدهتلا نلو ءزلا طاتشأ نع ةجواقل لا لعلب
 أ ةصدالخلا ق1 مقا. ينل وانيت اخوك مال ها كالا
 أ و سوا لاق داو رأوأ اًيدمدا اتاكم ولو هاددلا تفو دبل ةدابالف ملا ي ايلا طن
 || يس رطفلا ناضل هل انه نم ورموّصل | فالذع ئهب ىبو ملا د فرح نم فال منهل انهزم ره'ل الاه ةدابلا|

 || 5 قحوم علا كلا لاوزع ينم اهتون نك لاش هقوقح نم تاكذأو نزلا ةمرحناف ماو
 ||| 1 3 -_80 ايا ةعرحلا زا 21 دج الارز تذب ديح بل زل وراسل ةءريداتخالا ل ظ

 ْ 0 ةيرلل تنتو حايلأراييللا ة ملا كام ندد تنبالودسنب
 ا راه ةيدابخلا دهابم ايل 0-59 مم لكلا لع ربك ةجيملل "ناب دع

 ا ةعرمل توي نمل نبتأ اماوجروا ا اًضراابن ايخالا ديل | انه نمو قيد ماي

 ا ةيكراضاملا فالك نيلجر ةدابخلا تشل كاملا الاطباو حا ل1 باب جب كاملا وذ اصلا ابقيال
 ظ ةيه كا قكدو عاضِلا نم ةيادملا جازك اند اماربعاف كمملا 5 نعال لواثلا ةمحتنل ىلا
 ا قفص ةحرككا تاك( امدجاول اخ يقف يراطل ا ملاتلاباتأو اقم ل راجخالا ناككتاانهنا



 555 راط مطاتلا دل هن دحاولا لق ٠ اونا هنا منت اهنا د ة)أرتلا
 نراقم دامنب ىبخأ هنا ةيبك ةجوككأ تناكاذا اذ دال الات هماضإل عل دب حتما
 ىف هلوق نم دضتس أدق و زانملا تف دانفوكنأو ردصح لح د فيعمل ا ءالقالاو دقعلا

 ول 2 عاصر جاكلازف لدع سنحأ ول 0 تاما

 : هلو مايل عباولاو محي نبا

 نينحم توب هل ديجلأو نم ىلا دفنا ال تمحو

 كالا هاه ورام... ١ هلال نيتاللو شو
 0 اا ككل ذو داح ار ابحاب تن هاف الص دف مالا بنما 00

 الرو طنين رجل اور يب نا اهضارلا 1ذاتانددلا هميادولاو ايارحلا 3 تالامإاو ةناّيغأ

 9 ةقسانوا ياي[ ملا ذأوحالسوأ ناكاماك نل !ءوا اكتم ذ 1211110

 موغاه دحأ ةثالثهوجوأ كلذ وربخ لعاب فعلا ,لفتشي نأ لذاج راها يهل نذأو 2000

 0 قظافلادا بينزل اخد رع ا ال ةكرشلا
 : مالذاضجل ريرشواف ىذا ]ه يوس باسل عم انل عملٍ لو همالغو أ اكو لا هش ناكمو ناهز
 فدّصلان اح ايما عراجلا ل هين ةورلا طافت 10 اصلا كطنو سائل الع

 : 00 |اينأو 1 0 نأ امّساثواهراسأىلا ةجاحال فرز ىعازه فرضللأو مازال حصاربملا 3

 ,ش نذهنأرب> اواو ع لا كأنما نابع طقوم لللاو ريو ا ىلإ ذب دولا 52 ف طبات

 ش ةيركتمو ايذلع ددسب نعمات نان هةرو هيصخنم باتنذالف دي ف ًصخذاك او لديملا

 )0 ادخل جانولام فالي نامشلا بم ربل ةبولانس تلا 5 ةفدص هلق قو اذآ هنم
 ّْ 3 اثا | ىااشلا نكذ نإ نايضلا بلسل دضنل ذأ ةعاتملا ىلا هبريشم هنا ءانسإلا يالا ريف

 008 0 ف يحلل ىلا
 ارد نيننملا صرف انام دجو نو دراجي ناو

 هل تعدل يكل رانا بلع هل ادفاأوا انه
 مارسلو ددمل !اتازملادع دعأ مت هجو : نود ةحو نم ماز أويف يملا مد ةؤم

 هيف ن1 نيل ايالامعدماولار هدو سان عضال ..ةمكهنلا هحر ةئيزح قاع

 كوس طرشالالا و اهدمحأ طاتشاب اقف هدهد بجو همدعو ابهطأزن نتا بجو ماثلإلا

 ناله طزنيالا ذومتلاو لكلا اتا لوصنلايدملاؤ فالفللو ترلماشملا نم هنال ذيل
 نزل ارجو كولا لزحاسمت هللا محجر رعاه ك5 أل انه ةسخ هذهو لكملاو لكوملا نابع | موابعد
 ايلا ملا نملاواقو جب :ارشل ايان لجااهدرف يذلا لبملاو ميل اب عين رادع راجل
 نيعلأ هذه اب ل عنان ابتلي دابا لانا دان دن 57 جاتك اب ركلا

 مومو 0 د تدعو ادن نك ةاكداد بعلب ءابضر 0 3 اير ل مدتأف يس

 ةاناوت :ازمنملاو ل زول امال 1 هجو لكلا لزويف نما لاقيت دّمد ةيناضملاو 01
 أ 4 و متع رعب لولا وأ لكوملا نأ ثيح نه مال اب لو انت

 0 فو ظ 01 ثيح. نه همدع دو اضتسملا جوؤملا هايل وبعلا انملع علا ظ



 ني هلل تعول ديسلاو كاللار دش لسد ةنوك ردت ةشنلا طرتست ةمدلي مال
 يرن لعل ءادالا مدعرٍ فتم ءاضتلا همزلي جاهمرل يزل لاو همدع ريدَمت مع ىنددلا همزلب

 ريظنلا هع هماتاعنراا5 2 ىبحلرشن ةمالشالا عيارو

 ناوقمارياناو مل ةحأو هلل دز بلا بدم ناو حح ةتباطم ل0: جربنا
 ناختش طمع امل ة10 د ةؤإمج :اظلاو فوطلا 9 ةمالملا هققح كمقأو ىض هل ل دم
 جالطا بعلم عضو راسا: فربما مشق نم خي اخو ةضأو ةيشللا نا كارا ذب: اهضركعلو

 2 هظطن ىح د اىلازتم هقرصبانلع طب رمش
 هّبر انوع غ0 . هيزاكب الع طامو
 قش ا ىززمر خال اكينركلاو ._.. ددِصلا يأ ءأونللا لعامو

 هياكل جلا طق همالشلاو ةواضلا ميلع اين للا رابخأك ةق دصب )ملا طيجيوف يأ
 هين نقولا م وانلا نك :؟وتلالعبركلأو ف رضا المحرق و ةيبون'ل ا نوع يوعدت
 دف رازلأ 4 اف بخ فقوتيل نأ دق دف واوتينَف ٍهابنب قسانركئاجنا ات هتلادف

 طزنتاطورشىوجذا لملاك طن اذ دار نوكيامو

 هل وشب كلذ لاراشا م :كبلاو طّصلأو عامتلا ةضيكن اب انهه دوصقملاو
 بناج عامتللف الثا. ب اًهَجانه ولازم
 عازنا» ب ةيزئلفف امس نم نكي ناف
 ث ردخيإت نا كلع انك ث قت ناءازو

 ثرحلا ]علت نأ هاما ةمداءوهو لصا يأ ةئرعوهف عابتلا جنم ناكاذا كسب

 ل ةئلطاو ممبوهو نين ةرآرق وأ نشل الع يوازلا ةازعشف لوهحل لاب ابيت: لاثلارك
 باٌكرم اف ]شف ةءازتلا ح قط اوربت هذا قرعلا ن 1 غبأمالب تكسوا زمشللا فرتعا اذا اه
 كالا جف جوا نيعؤلا ىأ ن3 تلتخأو ظفحوا باك كيلع ثدحلا هلت نا هزم ه ظفحو ا
 هبفنب منإنعةدايزل ل 5اس هللا هحر ةفنحوبا جرومالتلاو ةواَصلا هيلع هتتيدرط هناف'هاثلا
 جرتم هيظفح نم ثدح ناذ نايو الني ا ةفينح ىلأ نعو ددسلاو نمل اطض هاني

 بكا ميرلعاذ نوكباذا: فتكا باكلاب كيلااذك
 ن اكاعىرج يزلا لع - ن .هلف ىتلداح ْنَنَع
 يح ثيدحلا ثدحو مهاد قد باكل انهاصي ناذ
 دل الا ىذدهت اقع مل ادمإاو نالمل امل

 انونعت فورم :ذعاّموتخم نوك ناوهو بكلام رولع ا اك كيلا ثدحملا بئككذا كانك ندب

 هيف رذي و دانلاب م ةيمتللاب هابي مث نالف نأ ن الف يلا نالف نب نالف نم ةيعشلا لف بكي نسي
 نقم وكذب مسورإلع هنلا ص يلا نع لاق نأ ىلا ئه مءاش هب يرجأم ىلع ن الذ نع نالف قدح
 ياك ذب دانس لاو ثيدملا انج ىنع هب ثدحل هنعؤد اذه داك كنلب اذا هيف لوطي مت ثيدهلا
 نا اكلك انها نم ةلاسّلا نان مينلااوزؤإع تاكا لس هاش لادش كب نكد باطخلاك بانل نم

 ' هيو انتل اء اتالم 23 ةددص حر مق ىا



 عم دهاشلا

 1 ا تلاع بؤاجس مااداطاعوةلاذم نم عيتمأ هجد هتلارضن مالتملاو ةولرتلا هلع هلوتلا

 ثيدحلا نهب قدح دف ل اًنالذ ىعولب نوير تدنلا نذ تحلو ةومكاوتلا
 ' السلا اذهب قع ووراف ذه ّىل اسر كنلباذاذ هداتساركذيو نالف نيدالف

 هسجماب ابان نوكاذا هدا عذأو سوك
 يا تجلب تنئاذا نيل لا نيعّولازعافلخ ةفدظلا صضاو هل التل او باكا نم أ/نوك و #مإ
 تاكل طنجبلةراح يلا بوككأ نوك نأ وكم هيلا ىلأ ةجاحل ةمانل ادب حو ىض املا باك اك ةنيبل ا
 فالضتلماتلا باكمزاروإو يلا ةفينحوب | قضو رص ثحح6 ذونتلا ذدص هلنإع لجو
 : ىلا ني معلا و انثدح دوه نا نال 3311 راتخملاو ضونلا حلاو هيف ةيعادلا

 عاهل نا عامسلالب 2 ناَجذلاب 5 ةصخرو
 6 يا كانو وانا هباكلو اتم
 أتتيب سام ظفحلا باج ا: ىهمضرل لاو تحك

 ثريملا لوفي ناوهو ةزاجال اكميف عامتسا ال ين) اوهو حاعتسملأ ف طوحسم نم ىناثلا يدنا وم لم

 لاوندا رزع ناك يف اعومس يجو ا نالف ب ينثدح ٍىِْلا باّمكك ذه يع قوت نأ كل ترج دم هر
 - ٠ مقونااف خيش نعجاممو ناك انه لوقيف ديفتسملا لا هديب عامس باك زجشل المعد ناوهو دا دانلاو هدانسا
 ' دفاجالاو نيعمريغ أ: اجالا نودج ةلوانملا در نال ناجالا دكأت هل وانملاوا اذه يع يوري نا كل تزوجا
 ' اكنأاعناكناهل ناجحا م اولس انتام هل دل وب نو تالق تعا هاونكرودممل ةناجذلا نوُخي و ةرتعم

 ظ زال مضالف باكا اماما هل نايحلا نكرل نأ عال او ةناجلالا مه هتباو د هناجل يلا باكا جام
 1 ةطيطانتبم ظفحلاب اجو هيفو زج ةامتلاه جاناجمدا توا لوقي ناب. زاجل ذ اجلال و انقلاب

 » غارتماالياظوت حي نوي 2 دل ىلا امى دبع
 00 ن اعونوهو ظفحلا طوهو ىحلارشنب فكما ةثالثلا فارطاللانم ىلاشلا نطلاوه انه
 تاق اك ةصخر ىلاثلأ ويلاو دادالا قو يلا ءامتلا ف ونم معلا انم نأيهو ةزش

 ديا د ناف .دّمم باككا اذاّصحرد

 م اماآل*يرلالفال ثيحو 2م الكالب ةخالانن
 انها ةكرخلفناف ةصخر ناكدتف باكا اماو صول ْق لاق باكل داس نأ ةصخرل ّؤ مب
 ١ ٌناف بادلا تفو لأ مظفح ةناكراص هللا عومسم ناكل كذنو باككلا ضن نافذ ملعلل ةنايصنامألا
 0 البر ثيحو م ولالا لوبجتوا فورعم جر طخو أوه هطخ ناك ءآوس حن وكي ظفحلاكلكذنلا
 ] عج هتارحر ةفينح ناد: عاملا ةياورلا مخالف زياورل ارحم دحأ ةدع نوكيالف هيف لفنلا نيح
 ' ىلا ذ لمت ثور [هلمو هديما دي وأ هلي تخ هقلا طظخوأ هلطخ ناك هاوس

 ّْ لجلال يضاقلا ودمه نا هل لحركات نان
 هّمولَعَم عقادااتهاش هعزجلاو ءادألا تاجو
 20 لاتف ءانمماذاةصخرو  للخا هع قمملاو ظفللاب

 رييظ رغما ئعمو هظفن مسيل هججول الع يدؤينأ مف ةيزلاو وآدالا ثيرط كلانا فطلاو فسم

 ةصخترلاو ةلضفدلا نابل ثيدحلاو ثيرلا عنب كرا و هنم هقفاوه نمل هتهماذ ترو هيف



 عجشانأ اوضر ةءاضلا ّنأ يود الو نايشا|جا هل ةيعاد ةرووتملا نال هاتعمب هإن انآ ظ
 ًاولشيرلا: 20 انعمس اكهتي دات لع مدنا و ثيدحلا كتم دانا هللادوُسراب اح نامه

 هّندأ لوسرات ما لوف ع ٍةب اصلا انتل و هب س ابالذ ىلا تب | و الح اوما و ارح ٠

 م هاتل اوولضلا يلع ىتللا هيطنلت يذلا اا اوقع انوا ظ
 لاتف نازوجيوسملاب هاوس ل كم نوكذأو
 نوع علا باو هناا لع اكدوا
 0 نسل ل ع

 0-1---- هإْفف اذا ناصقنللاو ةدايرل ارينا | نم هيف نمؤي هانسم تانك |

 تفوت نول هاون لم لما ظنوا
 د صف ةياماكب هلعأ دنوجلاهيمهلاوه نملألا

 صويخلا|ةصلّم أع ناكنأب 0 ءاوس]ةجأم اق ثيدتملا نا ذأو ىف ْ

 مرتادي هيفئللا ندا هاج وعلا اجلا لج ةقيقحوأ ١

 اح د رو سا ا

 نم لأ عقيف 500 8 قي طو ةهرتملاب معلا ةفللا
 اف داير لكشموأ رك رمارجْم نوكيأهو

 لصف ونبي يطل دلصنلا يرل كاٌرشااذوا :
 كارثي دان ىبعم هلو ةواَسلا لع ئيغر ضب ةريكن اطل ةعم اج هريس ظانل اف ركل مم ني"

 مرهلا ومالسإلا الدرك وداعا نايضلاب جازملا ماكو ةواّصلاهلع هوك تراس املا نامل

 نبب ثرهرح رع عطلت هزقن نويل هلامتفأ اكرتشموا الكشمو ا 1 عما وج نم ناكأف ملا

 نينا طوحال وهو عملا مزلاب ل ار اتخاذ ان دنع فالاتخا هين لكلا مم اوج الام هريغو مؤجل
 لوألا انعم موفي لف كتشملاو شلل ةاتاو تاسيس اا لاحد هن طاخلا
 مالََملْأَو ةولّصلا هيلع هلْ هلاثسم كيج ةاسمالكو هيد لع ةيح نوكيدل ,إبوأتو
 انه دححاب هزيوأتف اللف ا ناتعاو قالتطلا اجا وتحب هئاذل اراب ةدلظلا
 يوازلأ : ةهج نم ل | هدأم مصيالف لمتسجلا انأو ةتحن وكأل ب هاقنو

 هام نكنيال :١ ا ةءرني هع ووملالاتآ
 عجبا ظشلل او اًمالخ لععا ا ىوزامدعب الادك

 لصح يورامإم نوكذأو < ليلا بال قاس نوكينذا

 لصح حرجاف 0 نا
 د هن عل هنم ندع نآف

 ءاونسا ما بظم اول أكو الاركك ١ذاف 1 يداذاةبج 00 نمطلأ ناب ورش

 0 ع ب ل ليك تبا وأ طق ثب .دللانه كإ تورام اة: 0 ظ

 انهزم اهو ضنالا بدكم امن 2633 لئلا ةياوتلا طوقسإعأ فنادق و هرعت ل ىأ خ ثيدحلااده
 اتهاك وقل سخملاو دي نوباىضانلاو مالشالا نضر اتاذ لاخلا خاوغاتخلاو كنملاب تخلل بطبب 5
 يزول هدف اهركْذي لوهو ةيضقب ىشاتلا ]ع ادهش. ذأ زدماشلا + امفالتغلا عيفوهو طقمت كفو

 ءلباقمل



 ' ق نزلا ةصصلل ىتشأ نيران اغأ لأ مث هوعو عاضوو با ا طئلاب تلا

 طفلا زم |منوكذإ هل ناب نيم فداخ وها ةياولافن هف الكععاذأ طقس داك هإقو
 ا تنك ةأرمأ ان امهنعب 0 ةشماط ثيدك يي هندل ةباملا

 ةششاوإ تيس دهادبخلاق وكلا ن بلا خر ةرغرل ثديي باخوهو نتا رسامه ةلإ هدب
 سد اك رام هفالخإملا ناكناف اال ماقال زيت ثلا هيدي غرب هرارلذ نينس
 زل كلا فولاذ. اجزم الذل اهل حرجالف 1 ووجب اكذب هن دنغزا#

 بليغ رشموأ صاخو بلع هام اهاغ ظفللا |ناكأن هنالك يوألأ نإ نع نافذ اهبَزَم أ

 1 ةاورام |هنذأ هنأ ناكتيغإع ةع نوكأ هيون ناذ ثيدملإماظب يأ هبزملا منت ؟ ل هناذ هينعم

 | اة هموت ةمتاب نون اكان اوانل اهدحأ نبل انمزصال | انطعداسلار كك ذو

 مترا هو لاو لا قرفتو ناوبدلا قتل اف اكرتفيرل ام راذحلاب ناطياتْلا هنعهتلاوضررهسعنإ

 ظ 7 ا ىءاتنا ثيدس ال ةانتلاخا اموات كام سللا عطب د اف طوال سب وهو تلا
 | دان تدلل طرابلل ةىئاشلا اننا ترانس 1 ىيج نا ١لاقف هواتفاذ هنيد

 ره نعرتن انك كاتعز أصيل اًتلطَم راش ف زعيرلاب ني اتعرا ثيدخ انصّصخو
 ١ 56 حملا ؛ هب هفالخاك ري نقاتل.

 0 ةتمجت دان ملال مم ناكتب نعىو أهلا مسا ذاوس

 | 01 هن نمطل اذ هقالخ 0 ظ
 هول كلوا التخ ١ لمجا ماظ ثيم

 ! ثيرهل هب يأ منعطو مامصلا نم نط اعءونوهو يوان اول نابؤععرش
 : ركلاجةمدلكلاو ةراشل ادلع ْمأ منع لياغن هنا ىِضر تِماّصلأ نأ ا ةدابع ثيدح لم كو الاذ

  رقتلا ةذم نوما ا [سجو ىلاثق هللا همحر يفانلا هب كتم ماع بيرو ةئام داحركيلاب
 وول ل انام ون هنع هاون تاب م 'ملاطت هّنأ ناوضر انتم لعل ةحل مان نم
 ْ يني ثيدملا نأ انلعو ةسايتلا يرطب كلذ نا افرف دار كاع يلا ناكولف ادا انعاش تا

 ش ”ةحاقحلال جيان سنج نم لا ثيرحلا لاّثمو ةهنل الع ىنمو ةَعالأ لا ض 2 وفم دلل ةماقأ ن1 مولع

 3 ةتعاتق ئلوضر يرش أس ومايا نا ىوددىهميل دلاخ نبديذ هأور ةواضلا يب ةهفنؤلا

 لالخ ايىمومول عمل ماذا هر هانل | نم ماوملا نم هلال اعرب بجودال كلذو ةهقْلا ثيدعإمرأ

 نينه منش قارا تدصنأ ثيدهل ةعا نمو
 دكا لاو وو قس ماما ءالا
 برصانطمو بّصهت نعال. 2ييتشا ةكيضلاب نمداكا

 7 ركدسوأك تائريغ ثيدحلا انج وقنا ممم ىواذلا جب نمط ثيدحلا ذمئا نم كدضارا يحتم

 | ا اضن حسم ةلصأ لالخ نال ىوارلا جركل هناذ ل دعرشوا ثدحلا كورتم ميوأزوأ حف وأ

 | حرج جرجس ام جر راخلدةس ناز داو مهل لاب كبف دل ددلا اول نيل اولا ل

 ذيل كه دل ابين ينك وموت رجه عوام رم واذا نك

 ىقانلا ه نمو توم نعلكو راو لافا: نيشلا نيطكصعبلأو بيتل نود نزيل

 نجا



 يفنمل بيض انلاواما ةيعصل اوطرش دو ملل زفر كن مدامدنعللا اناا طمإع
 نعسك نر 5 نكت نأ زهاظو يني : ردامكايِصعم نوكدل ااه اطورل . ١

 منك 0 نم ول < ”هتنالاذ لاو ظ

 جيل كا ذ ذ أي نمطل أدل 5 لجأ نم
 ةا اطقم يلا هدئاز دج يداك ايش. تلا
 هسا وهوا ىن دح لاق لوي و د الف نع نالذ ىثدح لوطي نأ لئم ثيدحلا دانسا
 اند وا ع رك إو !بملا إيف نم نمنعملا دانسالا سانلا ضم دع دف

 دارس يلوا هتينف عرج لاس ىألاةقبصحو لاس دالا ةهشرمهتو هن 2 جرجس هللا
 | ل ةيلسا لودي تعا دلل 0 تعني ولاهم ال ْ
 !ببم نمل نحمل ةناطماهب ىأبأ يدان ةياكأ نال نكرلاثاو لعق ٠
 عرجالن مااكلا ْث اراك سصتنا و يللا د عبق ولأ نع نع اكمل ةناصو د

 اهيسرعألا حزم اى توك م يا حرجلاب سلو
 ثلا عازم أ اني دح هنس نوكذلأا

 ٌومهونلاءئادحاتكو اًقحَملا نو عذايد والكلاو ةواّملا هيلع هن ل حرشللاهبددورمأ نارا 3 2 المايوه ةايل كرا ناو ظ

 ةارملاورغَسلا الل أ دع ناتقألا ذر منس ةءادح ف فد رياض اك ةباعتملا: ماكنة لن ديعوملا ٠
 ل ةلورل ايما عا ماتلا سانجلا نم ثردحلا ظفل ام ىفخيالو خولبل ادمب اوال دبع

 ناتكتسا كو ةيادزل ا اذاتسم نكرل هنعدقأ ىضر ركب يا ناف نات 13 يتسملا 51 مرج بحي |
 اماما ناك م هنعمل اذه هللا حر فسوي ىلا قنح ندا ضجركذ امك هقيلا الانس ظ

 نهذأأ ةيقىدانيجملا]للد ه كاذ نال اًحرج مصب وهو هقنل ابل غتشا هئاالا اظف اح ١

 صرالغلا
 آمزذدملو لعن هوانا خلاو ما توب نالل لأ دحا ادق اتا افلا ة:ززؤاوه

 انعاحجملا داحتابزرتحأو عاتوه ف صوب خل عاهدصلا دازوأ نيبال امكن وهلا ا رات لبحاو

 درعا .ةمرحو ضيا ع ةحوكملا لح ينعي اعنا انعلابو الم ابا ةمرحو ةحركتملا لح يضفي
 ض راها ءاسساتلا عموم اكتاذلاب ىف نيليل دل ادع | ن اككذا اغرب لا نبت ا درضسلل ضي

 بنل أبرتما اكان :رغوه أ 5000 ىو اذأ هلل اًمدات نوكي نا فصوأأ ْ طرشاو امي

 1 نول بلاط ]انس اهلا أ بجعيب . جيا باطل اضاغانهذلل اداة يل

 فصوي يم امك دحأ : اكوا :وانواقناف دحأو نمر ن دج او. وحلا هيضتقياممرعاودعاىضتفب

 قال اجالفاناجيتب نم ًّ نؤوهأع يره اداكوأوأ نايجب ةنيقولا ةؤفلاو ةضراعم اهميفعب م

 نيرا ركض غاب امر البل [لل الغنم داملاو جاو نز مهكاوةوضلاريع هاف زويل 3
 نئتوتلا كيباووحج لأ درتو هنااراوزال ىلا ةيشلابودهلأ ركع هتف هن ل اودع لإ ٌء[نعجت
 نايا لاق عل ايري فصو) كرها اه دحأ ناكاذااميفو عباتوه فصو: ىربأ اهدحا ناككذا ايف يا ظ



 جهال نينو دكني مقوأذا اذكو اثبمل اعجب ةءئسل اعجرملاف نيت نيب عقو نا زل ضراقلا رك بأ

 اخ نوكمرا خالو سانقلا عمر اكو ريغ وهاع نحال نم وف نيل ل ادم نوكيانأ ل ورم ةمالثداقاللا
 ثلانلاو هيقف ىيخّل دع ميو ربى ذلا دجاولاربخ عم هبقف لدع يوري ىذا دحأول ابنك عإت فضوب قف
 نايف كانا اّمأو بجو نجلا كرو ىف للابلمللا نيدو نمسا ايف زف نيبو اتم نوكيذأ

 يس كل انجإو ىوق الامل أ ناكناو اههع زعم ل ولا انأ كالا 0 0
 ١ ضانلأاو ضراعلا نيب قرقلاو ىو نانا مشل اب عجل اضاف .ةضراشملادعب نوك أنا عجتلاو اًهحْئانه
 ' اينهماكناكناو ل نلا ضرعترخنم كحل 37 يرانا لا الا 3
 2 للا اناكذزعهراضقاو ضاتل اتعف هنم دب كاما ضرع قت ط:شيفرخالا اًمزاتسم
 فالنعاب ميجرتمل |مقرني اريك لاذ ضقاننلا باب ملا 2ا)م وهام لع صصنتو عيضوت ةدايرأمزلاد
 ظ عولتملا خازاتقلا ىنحلا كتايحدامألاو خبل

 جحا واتيبامهدوك جنا نيبيزلاغراغلا
 - ضااتالو ضاق ارهونيو جوسملاو خان ابانل جلانيل ايش اب ةضراع ىاماو ثلا ضن 0م طرا رط ا شل تا مو ضاناو م ْ , مضراع نوكانلهجملي 2 تةضراعمنعمالا شق

 57 امأمملب . 1 ١ دياوودمتلا اخعان زحاتملا اكعر انلاوع ناد ةروص عراق درواذانملأ

 , ١ متضراعمو محرلو دضراعم ناعو مد مةضرائملا ءنايس اهذالاو نييهبشللاب الع تم و نكما
 د1 تقلا ولاوهو انوادتإلا اما ركالا هلام زفت ع امهم ل دب فأل نيل لالا مج
 جار ايعلا بوجوأ نانل ا نو درا جاتملا ه1 1311 علب ةضرانملا تن دقو عج لو ضراعم ران شل اخ فص ازاذاّماو فانلا ولا وهو عيال ةلرتي وهام زال ساه هاجر
 ' ٍ ف دعو رذف ارك

 1 لاصاح هاوسلاب نيتتححد 24. ليامت ىر مايكدو
 ,' قى لاكاذمو ايما ناهالوأن توا نعنع ةلصاحلل قت لتس امكةضرإلانكو ين
 امسي: ةلعحَو دكان امدح هلوقو اعمدسإل ة«رنم ل ةاونتل أع نياتمجلا لاقت ةضراطملا كفر تملا

 1[ لصفلا اه ركح مث فولاو ليحمل ك داخل طرلاو
 ,'  طاقلاٌنتخَ» طرتني ءااضأمَدَمَت دقو هانمّش متمواأو لحل اتا ةضراطملا  طرتشي يا
 .ضاتلا مالا كالءوهام لع صيضنلال نيطرشل زن هركد ىلع راضق لا ناو ضقانلا قمت ل طزشبام
 لداوَح نيتيضتلا ةيضنامز دارا امأو نيتبضتل اب كلل ناز ضاانملا 4 نامل اواختاب دال سسلو
 ٍةيسدمإ بقرف انكتفو ما: ديز ل يقو) ىاضضانت نكرل ادع غاقي سبل ديز نأ مئات بز دحأو نان ذ
 اذاصاخملا حاتم ثيحمب نضر متبل ا نيإ لنا نا انه دوصتملاواضف انت ناكتقولأ كد رئاتيرسإ م
 نياننملا نيالا نإ كشالو م دفتلا انتان ضأتملا ناكرلءوا ذأ الع اهدحار دقت ايدمل
 . هربت تسوهو ةضرافلا لصف يل ضنلأ انه مح م هلوق و جراشملا ذ ككل زكالا رات زب نا سدس
 0 «. هيدمتلا ىذ نإتانيبنأ ا

 ع 1
-5 



 نال يو اذأو ىلاعت هلوفو نأمل ن مرسبتام أفرتافاطق هاو 0 قوام لانم هدا ةزيك ١
 ناكزمماللاو ةواّلا لعام هلوق ىلإ انربصف يدملا ةأؤ ىاضرام اوتضاو هلاوعتساف ٠
 يلا اص 1ك او ةواضل ا هيلع لوف كإذضراهلو' 10 ةدارتفرالا
 5 ,يرتقلا ف لن ةكةويضفل نإ نوك ناؤتميدت4 باكل |
 | ةةتال 11 دا بتل أ نعام «لاوق لا انيتاس نيبو ْ
 ||| متل اة ناكلوض الاف لمحت عنا مى اَينلآوأ 1

 تدجو نابل ت١ لاملأ 60 ١ رتبا متصلا نع الق لاذ نيتنلا نع قا رلتصحاذا ين

 ناّجنةرو اذا مال صاحلاو يتلا ل جزونلل انما غو انهامف دا :لكم سايل لأ ع جلا 56
 1 هنوككرلأتملاب ملا بجو : اننا ٍلعنافعب راتلا لطم ليشمل اذ نانممانتم

 ٠ ةانإ لا تاي ينيزل للا ديصلباطقاتاذ او نإ لا 2 هيلا نيل :-
 نيت نيب ضراعلاا ناك نأ م مدخلا 0 صل 0 ظ

 || صاج و نيتنتلا ني ناكنأ أو دحول ناراتلاو زال ا لاولا لاو تدجو نا نا لاريصملا بجو |

 ا كرا اقلط زال لف ذذجن دنع م هن داحلا ا نما لابس ْش

 أ ماما فوكذام ليؤيو ىايتلا لان دعت رل ناف والاف لاريصملا 200

 ظ

 ١ ليما نينا نيب تحهو ناو بجلو ذل ايلا ليملاذ نين نيب تقواذا رنارمضر اطل اركح نأ نم

 ددولا كان و سال نيب داع لو ساّسا ا ىل لمملاذ باوك مايه نش ,تعثو ناو ماهصلأ لاواملا

 ياام ونعت ان ىلامهصملا بجو ىسايتملاب كددي ايذ ىاهتل اب يؤ بجوبدإ نم دبعو ها

 م داسايتل اضد 20 ناككرخ .[ساين دزنم ناكيأ) الع نب ناكامل هلو ند داتا لوقو ظ

 و ةيسلازعأ 00 اراه هنمو ريرتقلا قازك يزيل طرش اهدهانإبا ظ

 ا نامل اشلا ١ عنوان كسلا مزج ناطقاستعنأشراهغملاو باكا نعةنسلا ٠
 ||| كملزنتلاو 4 زك و ةدحاول امي“ ادم اوم ثي دحلا ناككذأ اذ نيتأ لع ةئملأو هيل عجز زي ظ

 | ا نأ عافت ةجوو هم وهم دوت نوي إن هنو دوه أب ليل دل ةيوتتز اجاذأ ناو نيتيدح لع ظ

 ةععالا أ نافل طقس نيتتسو ةنسولادتنسول نينو يأ نيل ناك اوس يالا ظ
 ا قوتك

 ىلنسوأمزع حاد هيتر نداوهام جلمبوانوكرل ناك يطوق هدو دوهام, نيف طل ادحا سولو ةلدالا .
 ا نأهذ ىورام نيتنسل ١ ضراحت درع سبانملا ىلا ىيصملا لاثمو اظن واهدحال امانا القنسم اليلد ظ

 ْ ٌورامو نينلجب نجسو ةعكر 0 اي سكلا ةاصؤ صرالتلاو ةراضل | لعوتلا ناتج نب ظ

 ىلترايتلا ىلا انصق اضراهتف ترج عراو تاَكوكر يراب تيتنكر انهلص) انعم هقاوفر ةفياع
 ْ لذللا نم ناضراعتلا هب اه ىلأ“ امل لأ لسحر هلوقو ةوللا باس ظ

 ظ ل تحلا بجيعيملا ايضراسلا لك وورد كفرا ةاقيا لاح ول ل 1

 ظ هل وقل هنيبام لع ناضرراعملاب قا فتيام عيمج ه8 لصالاب ظ
 | تا لأ كوكشلا هّناذ ن !نلرزلاب ْك ا

 | ظ 0 ا او ما ا
 ْ آز لكصملا | ملاذ ىصتللا اذ لوض لا زعاف



 ناي

 0 د مجيسل 1 2
 يسم ابار نكي 8 0 - ل

 كيلو ةناهلاط ور هلو هف دحوأذ اماظارجن ناكام ىلع ناكمإتبأوهو 00 بف

 للسما | مدعو كإنزف كشملاب 12 تيك هناك ةمال أو ةراهطا ند
 العر ىورد | ةتهحو هم ةحابا ةتضراهراحلا نأ اهدحأ نيكو مزج امل ناو: نياق

 20 اين ىزإو محلا اهابتشا كلذ بجواف الحال ما يورو ذهل رم أ موحيوزح مالشلاو ةواَمل
 افتر هكا انف مرج كح تيخو طالع موخاعخ ب نلوم ناوتلروتلا

 ا ٍدانْمج 0 اح ةراخالاشر كارو اك

 لليل بي تا ترن م ىلا طاتحملا ١ 0000 هف د طاتحالل

 ٠ دادلاو قاتم هيلع يورذأ وم خرابخ ضمراعت الأو ف ايهطم دؤتلا نفاه هن

 ٠ ا ا 2007 دهذد

 آ ,مروسونبتلاو تهل تلي نامللنأ اور جر ل لوو لغلا اوراملا زو سول مركب د اكن ن 000

 1١ قطلاو قوابلازصاد جول ربل مرح ل بكت روس هقاحلا نكي 4 نال اذه مان ىابنلا طرا ما 0
 لوعذوطْءاذ لككأ نود نأو لل نم بوكسل ودْف او دورلأذ طبربرباف هوس ةابطل ببوملا املا 0

 الاخ دل اهنودهق ةدووتلا ة4فوللا ةزقل ناهلملأ ف ة.طارؤسب هفاحلا نكمل باول
 لوطوأهاط ملا نرعرذ ى وص رقت بجو امل لاتنإل ام ءانقحمأوأ ةعم|ج ةزعالذ ةرهل أ اهلخ دن يلا
 ظ يول وذ لوص رعت ةدورضزم لوقت انأل د للاب اهمدمأو أ ةرؤودل كاك قس نأمل يمس
 ١ ةساؤإاو ثدلل ازال ,انفلا فعال ربوويلقلا ئممالا أري ةسازيلاو ثدحلا لان تتبول ان

 ا نعود سول ا لاوزب لغاز نيلسالا حاب ةييي ديل يسد يرن نوكذ املأ رمال

 ريرقلا ا يود عااد دكا , كانا لال كفل قومي
 ايما ا تلا 1 ني دوكتلاربإف

 صراع هانعملب يردن ورع 0 050 5 عب

 ككاو مسرعا للا 00 ماد دوضول | بوجوو هناثذ د هلأ
 راد ال لب 0

 ا 7 0 5 0 هلا مح 00
 ١" ديلا با لملأ قعأل ةح صلو كو نيقب قح نيسانلا دعا دال ملم ةدابهشه راش امئاب ددجلا لمع
 ش نمؤوملا ةساؤاونقا ثيدبلل خمول ورب الو سؤللابتل نإ لق هب دي دأب يكتف الخأ ا

 ْ ءاشابأراتخينأ بحت | ةربسوم ةيجامزم دحأو زك تاككذاإق :دأذ 6 هال كروم

 . لعأو هللا نع يملأ هيك نمل اصل قحاب ليل اقح اب ةحامم لكان دينك 0 ئ

 شيلا 1 1



 ديرك 4 اكرج نايحلا توت بحو !مللا وحال نانا نحر حو انه هلع اًملاو .
 8 0 ا يرسل طا ودع يت دالم

 هبَق ةداهني مسمي و هير هيف كميانلق دجو نم طقسو هج و نموا بجدآلو
 امهتاب ههه ىلاه هلأ هيحر فاشل دلع وشاب انك فااجإلا باح جويل

 انباع ازعاَسي ود ناتللا نانياونلا امأو لاا ن1 ف ةطنسم 91 راش ال و يتحوخ نم اش
 ناورنث د#اكرحاملا فرو نككو ةدساف يحلو ةمحص مادا نقد لات اماناف ٠
 ىقتا يحل |نم ىلذالأ ترتر نكك ئزاه ن 3 ىامولاق مهتنأد 0 ا

 : ناكذحو نك .٠ ضال [ضراخل ٠
 0 ١ اور اجلا قام سوت نئكرلا دوكذملا ؛ نضل ف هذ نأستم 3 هنوف 0

 ظ1ظ2 00 ىلا همم غلب ايلف ماك ]
 3 و ا 0 ناب نامزلاوا ]هلأ وأ 0 نال ازقتتسم ايف هلي يدر

 ٍثيدحو يدل ىلع هلا ثيدحش اك ناتجملا يوانتيدل نأ هىجولأ مدانملا ب دعو كلذ ظ

 ظاعم كإذ نأ لقنيو ل نانملاو أثوهثم لد لأ ناك ثيح يعد دهاشب ةبمنلا ْ

 ول أ ناب عيش مما ةقيقملا,ةجرأوم هل ال دوا اًيرص نامل فالتخأ :1لاحلاو| .
 هد هادو ريك از نوكي ليلا :ارككل فدان ْ
 0 دكا د ظ

 | اهم نكذت نوس» . نراه ىزخملا يدا
 تاكذخاو 1 للاثه إو صو ةىياملا ةروس أ ةٌدحأرأأ هلأ ناتددو نعام قيل ظ

 08 ىلا ةوتلأؤ يىخالاو ناي . لأ ةدقعاعركذماو نكو كابا ثىهللاب

 عدل روساي ل واق واق تبكام ركدخ | ورزكو اقرزكو مابا ةوفللاب ه هتاكذدخاول لاق وو
 نباح ل روتلا مداكاو ةرارشل الع لاق اير اني نأ نم تاق و كاد نكتسا موس:

 سوم أ ئيبإ ىلع ةدخاٌوملا بجو هيلا ةبوس 9 نأ | نأ :هضراطملا هجوو ثيدملا نارقلا طاطنق ظ

 ةاخاوملأم رع بجو هيام ةلاو ..رياتق1 ضان ةونأْاب دارلو دضتاءابلتملا بكرت |

 كنة دتلاورإلأويقحح ”ىورثملا نيبإأ ةدئاف 3 ةلاذد كح ناو وهووئأأا نم انْ هلع ظ

 انف ةذخاوم نأ ىضتقلو سونللا ]مشي دقملا ضوه وفأللاب دار اوه كانه سوؤلا كوالا.
 اين قادما ةذجاولا# سب ام ةرقملا دل انمجون يأ ةناؤملا لاني اصلا دجوو ٠

 متن م ةدوقحل ير دحاؤو ألا. اتككركذ ضايج ىل اذا ةذخا لا ةئلا ٍ

 ذخاؤلا ترام الو نما نالم ةرئعوامطا ةدازكت الشو دءاتكبس ةلونب ةرانكأا ٠
 عر نايا تاتا ابا داما ناردابتملا ناب ةعزلامص هن وشال ظ

 الق كوهتلا؛ةاولا مدع قالا مقالب ىايتلا عيت ىلا ةرجانلا نيملاب رك اورد !وتينأ
 اة ةلاد سول |نوكف ةرجالا ذة زنحاوملا امي ةذخاوملاب دارلانانأمطخأ أ انين نإ! نات لان
 يسالني رلل ةنانلاو سول لع ةذفلوملا ٍتبجأ له الافوثلاا و ةوزقملا ةلاةيوكلا
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  نيملاب ٌمْداْلَصَحأذأأ ةعيصف هيلا رم راككت لاله هلق ثءانل اذانه لعو ضمرانع الف اناث
 ركام نم برقي وال نيشتنال ةزخآوملا مد نيرطإع هيتوهف ةرافكلأ هرمتسو هعف د هجوف ةدّقعملا
 اًيمدإلاو سونا 3 امين وبلا يؤ وغلا نح ةذخأوملا ين لاذ ثيج ملاهت هلا حر نوبصنم وبأ يشل
 رف ة انككاب ءاخأوملامفو ةدوقمملا ث انهسنلاو وعلل نع ةدناملأ ةبآ ىةذنحاوملايش و مالا ةدخآوملا
 لانها ف ىهن وغلا 3 ةذعاؤم+ نأو مث لاب سونملا ىو ةدانكلاب ةدوقعملاة.ةذل لأ ل
 سونللا مج لع ض ةرعبلا ةيا ف قاقللا 8 ةفلتنعامهف ةذخاوملا ناريعاضيا هِف دصقالام نيضوملا 9
 اًنن 1 سوفلل ضرير و ةانكا اوه د ةدوقعملا محاع صن هذياملا و ه ديوعلا ضرع لد ٌماأوهو
 سووا لعد ارت ال هج الف ةدوقملا لمت ةدوصقملا نعم مولا اااكشتسي هر نك نانا
 :دهد امكن انك سوهو أو ما نظيرمأ لح تالا وضلا اب دال نا همتنو ناكو تدان عما همه اك
 بكلب حداملاف قص بذكلا ديف دمه لام لإ هاصاحووملاهت هللا عد ةغينح كأ نع نووئشلا|
 توغل نأمل صاحو هيغو ناتكلا ف اكس وز او هاذه برك هيف نونا يا أولا نطيل اموه د هاتي ام
 هبدصتي ل اموقلل اب دا أولو بذاك دصنب + نكككنكوهلا او بكل دق متنرل ام عوقو لع تاليف
 فانكلا+ هإقن (كتلحلا مجاب طخيتلو ممالكتب نوكيا. هننا ويل .هتلاو + برملا مؤفكرصأ نعنيملا
 ! اعدها جرو انلادنعونأأ اذ وقعموأ ميغ نيمللأ ب دصفأم هرساقم نوكيىنح لاه هلا هيحر ينماشلا نع
 ىلَع نامل ميدصقأم جومسكلاو قالو أين املأ لع ناك اوس نيم هب دصؤنرل و نبيل ةروص ىلع ناكأم
 دقمأ ل مفو مهمل ةيالع ةدالملا زيا لمح هن كه دنع : دقمنملاو سونا طل :ناتكلا بين ىالاوأ ىناملا
 ةدفيعنملا ئ جاتو ونللا نع ةراذكوهو انلحاو نإ الامم يصف وينزل ب ةذخاملا خو ديضنلاب
 هيل خجامإع درأو انهن خيو ةداطلا نم ريخةداذللا ناو حراوك]هو) هِلعددوأو سوبلاو
 0 05 قالا نا فعأو لاق ثيح جوادلا 3 ةركذامروصنسوو تلا لعو هيلع ةرباكةِهرفلامرص
 1| ايلف ةلكاورغزم لولا ًالباقم دانا نوك انكر كذاؤي نكلو نر كدا ور ل اكو دنع الكل
 0 ةياومي ةنانلأ ةيآملا ةرالككأ | هجوالف متدقعام كب واول خ سول جاندأ يلا روهملا بهاد
 قتال يجي زو حلاو جوندلا ع ةذخاوملا ف الطن اَنفْحلاو لافرأ سوملل ضرغلانعاولخ ةدّيامل
 ال ىنحملا نوكوتنملا لهن اوومعب نيإث اقل ادنمف اغلا بح دان لا ظلم وهفلل 4 فالخال ذأ لقفل
 . ةدوقملاو وكما ء اه دحابوأ امي.رككجاويزككو وهلا ب ةراذكوأ تناك ةب وفح ةذخاوملا نم اًيبش مذوب
 هللاه_جر يئانْلا بهذم هبجوت 1 نيستا لع ٍةبش دارا نيتشااذهب هدامنأ شف ونا ثمل دبع
 ىتاثلا هذلابمحَو انناو 3 ف يزلا جلا ىلع باه ذملا ننام لع ةسييللدارإ عم هِفنإحيَو ىؤنا
 - ظونلل ا دإملا نوكيوقملا لظنأ اموري شلع هتالف ةيفنحلاريل ا بهاد ام لع ةسيّشل !نايبانا ىلا هشأ حد
 . ف الخأد نوكو ةئلكل اب ميلع ةزضاوملا فل ميال نأ سوفا الماش نوكالف هيادكدصقب هل ام نيتي
 ١ به ذملعاتاووّدنت املك .ظنب ةقبربخ هو ة ليال هبا حل ةطساول | تف ةدوقنعللا نود ةبَوسكلأ
 ' قمنا هيهذم هجؤت دجود ةبوندلاب صصخل ا قاسررقلأ انهى ع موملا نالف ملاعق هلام ىضاثلا
 7 ايف ةتاث ةذضاولانكك يدا 2 وايد لدصقي 1 ام خف ةنماوم 1 لع ىتمملا نوكيذ ا اضاف اهل
 ُدِصْساَمَو تالا باج تلا ناجي تبائمومل ذا اهدّحاب وأ ةرائكلاو ةبوقملااب ناك ءاوس ُكِصَم
 اقام ليؤلو هبهذم نتع كذَو هي للا ترازكت :اجسلوقب ةرانكلا نيب م ةدفعتملاو سوزلل لماش



 ديقالاع ةانكاو ةيوقعب متزن ركدخاو ل ىىللا لاق هللذ ةّيبلا ةيأ ه ىنمانلاريننت ام ١
 يزخر نا ناوخل ةفيحو لاو لاق م نايل نم ةدصاءاهددلب ا اهبركذخأوي نككو همم
 هيننغاوب امنناع1 !نمْن ل اهدحاب وا امم ل اهانأو لأن هرخلا ىلا مقاط ل ىمللاو بذ كك ةنظاع
 ذات لع ةدقعتلاو ف دا لإ ثاحلاكطتف حاوي هيفانحأْو إم الهمو هدنع سونلا اكان |

 ةناملا ةياؤ وعلا ديراوو ريدقلا انهلع ةنملل بهم ههوتدلو هرزع ةيوقحلا نود ةدازكلا
 لماق سوفلا ضل ارم عم طقف ةدقعتملا أي هي نكد صقنا هنلب اقم بسانمل اذ ارز هذ رصف لام
 لسماع ئلملا هو سوهغو اي ذاكن اكو هقدص نظام ىوونلل حاولا ةثالث لل نييإلا :اففل رمق كلقادأف ٠

 َناشاكلاحوهام لع تلده ناضال هتلاك نمل لع تاحلا هو ةدقمنمو اّئ#ت بذاتك و! شأن
 ملة الاب همربديف استلا + سعوا ا ةجرالاردسو/ ام شانك لاو ىرن ؛لام لع خا نتااىض املاب سونا دينقو سوزان م يلق نواب! نمرجانم او ماقد
 نامؤ نيمإلا تدمشلا نالللاب ديبعلا تاذاف نان اب هنعربحو سلا ةاصح ا ذأ لاخلا ناننرب نايتلل .
 اتم نم بطي هقيمعر اق داقغالا ننزل ةيشلاب اًمضادانع لالا
  ةْينملأ ديازتلاب ةامسملا هييهقنلا اًسوظنم ىلع ةيئسلا دم اونل اب ىحبتسمملا

 ١١ لاتملك عورتلؤكاذو لاح اذ لاك فالحلوا >>
 دي دشتلاو ٍفِهَحلاب ترطب. دما كد موتك

5 

0 

 اع يتلا ةءاو ىلا عاطشن ارزعل اذا لاشخالا إق بطلا دعب نايّرلا اح بجو فيفا ة«امذأ ا,هاظ ضرامت نيت :[ملا نين د.دشنلاو فيفلاب نرظي تح ديجلا نارا ف لانش هر قكيزخا ةلاط

 إضف انتخملاوي شن اب نان طال نارتدلا دناذناو لانتْغالاف ةمرلا ل
 ض يل

 يرتاح م 2 اخ 1

 هح اق هت ءأذاو د وعلا لامحار هزم الا نامل تاصحو اي ةرششصل ترطاذأ

 0 ميشو ىباك ناهطل ارككنل لانتغ لالا متحاف ةزماكلا راق لسحترلف دوعلا .
 نايا جضلابن كنا ١ ثم نامتلا انت هه ظ
 لاقللاب ذاداشلا ىف عضولاب . لسا تاذدانتعا ةيأك ظ
 غر يبس هلل ه5 ناكر تا معلا تلااتفلل لل ظ
 لل يالا اًمتان اى انل ان وكذا ةلالة دا اًييص نائل ارامَس صاخللا كذاب صاّقل الشم يا ٠
 عروس ده ئأ | هداكصتل أوضي داش |ًةروس قضاولا عضولاب لماخلا» ادتعأ هيأ ى اك جيرتملاب ظ
 لاححلا تدلوأو ملأت هن فو ناركسح لا دف: [نللا روس نمىنعقا اهن 4 ينصف تمس نباشتلا ٠
 وردي وركتم نرفوتي نذل او لالش لإ فهو هرقملا دوس قل دعب كلزن اهّناذ ريامرعضي نا نجا ٠

 هج ودابهع ىف ومملا لماحلا ين [مهاظ اضاف اًيشعو ربنا ةعبرا نمضناب نرتب اًحأوذا
 كي قادس كلزن ىرصتلا :اشلا ةروس نا هلهاب ءاش نمو لملأ عضوب دشن هوس نإ لاتف
 نامألا فالتخامش دماوبف جرتملاب ناكذا هْيَو لع فطع:إ515 ناكوا هيرو هولا ةلوش
 نظام حنا ان مق دمها نع أب سلتا راانادعإرلإو ٠

 0 حلا وول الع اهدحا لمجنناب لاخلا فالتخال ضراقلا نع ضلقلا نوكيوا نصب



 ع© عراصنلاتلاكدأ

 ١ طل اهنم كا: لعن انس نول ام اجو ةندن دليم الكب يلف دالام 1 هيرلوأ ايش © ماكل

 اف ارق يدل خاتلانم مل 2 تاانا علوم ماك
 امه اونئدعىدإ نكل ضاعف ىرل وأ

 - عتاطؤلجلا ولعت ا قل جاعمجا 5١ جلو أ مال ذأ قي سنس

 ةراملا لْقاَملا 7 تا معاذ ٍه لا سخن ا ساشا: ٌناف هيفا ىصخي هنا كىددو تفلا كك نع ىم

 0 دال تيا رشاد هاكتجوو نصار ةحابألا ليل د ددو م ؛ ةحابلأ

 0 1 ياا كي تس هنعمل اداب لا ديل ووأف
 ا ىلع :دايز كيلا رك ناف وأ يرش مكح يي ناك أوس ريض روك خشلادارك

 ١ 0 اولأو لذلملا عقجل اميددالاو ةواضلا هيلع هلونلو ىونا كلاب

 1 هذ كسا رلى انا ت١ مارق نعبتساو ةيضانلا» ةيفتحلا وهج دنع ةحابالا شدا 1
 1 ائلنمئند فولو قبرلذ خا انتل ا نالخأو تانيا ةوقول هةر ع ناز لا نم

 ياخ نفذ م 33 ودرج هل 0 نأياأالع باقعل أد دع ىعمب ةحابملا ترظف

 ا ورح هجوب ةضر انعأ نع سلخ ناي ورشوهو لعافلل :انملاك كنا ماذادانم م هلّْؤد

 داتنملان ل5 كارما قو ضراثل ان 5 ةلتلا نم لوا مزاعم 1 تي 4 تقل
 ١ نوعا حوملا» اي ريجتلاو ىلا اعمال هماذ ذلاتلا . همّسح نع مخ تلا حل ايام

 تملا نيب 7 ا اعل هب طع ذا عدغلا ف الخ ةقضحا

 !ك ١ 1 ١ طصلاوؤ تملا نه يواّزاَد دص ىلع 4 هيا هاك كلامو 0 : نايا نإ يسع دتعو جوك

 || 5 اسرع ناكل يووم جلا باطيو ناو نامل دوجوم انه ريو
 كادر 000 وي دا دقتىدع لدي اهينجو رد دف ىلع دب

 نيبم هلام وتجيت ١ ..نوكي ذاىقلأ نالصالاو
 تك اجلا ءايزؤم نك + ؛ لان ءاتشاب توك ذاوأ
 نمسا همام دهتعا هّتاباقورعم نوك ٠
 ٠. هل ات لنموسلفملوا هل اثمعبل تاي لانو

 تاكناب هللد فوبايضعيناكذأ املا نبي قتلا نارمكلا لع اهدا جس ةرصالا ناديه

 000 نوجيو هلل د فرعي نانوجب ل اهلل ربتشم ئانلا ناكوا لل دلع مآنب
 ' لنم نينوتلل اى غاتلا ةافرهازلل لع ءربخ ناشر د ةخصملا لة دّمعأ هّنابادو حم 000

 1 هدد نول نأ كبر عفن انو زحأ هجووم جيجزتلا كطيو ناضراعف وها شتانالأ
 9-5 هلام لا لوقا هّتومس اهنا أع الع تع والحر ىف ةرككارتلا نيملاذ مجمعات ام تابوا

 6 لاناب ناذهاش دهش ناقل مولان كاذايراصلا 8 كانا ول اذ اقف

 ١[ذ لا: ادهش ناودلوف 1و اوما كاذ نيغ لاقأ ىرزل لوا كاذ ىنع هنم ه عمي لو
 00 قالطاب اع نهشو يالطلا اتسإلا عقلا كانك ةقزلا تق ود كد هىيغ مي

 داناإهب مهلا 1 تين مانع مما طواكنلرهامللرب ميما نم فانه نا نم ملم ارت اقام

 قتيبإخ و م 2 نه د زار دارط ارتي لاق ىف امن رض ناكنأو ةنلسإ .هتاذأ نوحي

5 ١ 



 انمايقل لست ناشي ةيانج يغب اهبض هنا تهرو ةيانج ىيتب اههيض نا هديب انكمأ لعجول اذه مف
 تيلط دلل مسببصا يرملو انك فلح زنا انبهنف قاطةناماذ ةابللا هذه ًطيرصا تي نأ فاحواو طؤلا ط0

 كلا اذاؤن اههفولو مالسإللا تاني لقت نأتي رلو ملأ ا اداوغل دهن و ئذتساو لسا نا امهشول اي
 .  ناكذاو طرتل الع ليتت اهن لقت لمنول ا كوبر هث ل دسلاف ملت نا هيل اماما نهربول انكو مالسدلا نانا
 ١ 5ك 011 ا ا 7 مل. ا ا تاب
 البتر ح جر ىف ماوللا جا مل نا لاق ول مَن أملا خام اكذب حومة ذهو لصد نم 1 أين

 جوا جف ارب دتلا 2 ؛بلاةاإ و ريصدتع قلعب و فسوب لاو ةغبنح ارابح قع م 0
 وألا نا فرع هللأح ميشا ن اكوا ةلد دب فرعب ال ام ةانلا ناكانا عن أ دونم سيف دا هل وقد
 مشا ركتمز) ىلوا ةادلا لعمر تاي لا شراب جو دزضاول ,بلعبإلا تاننالا لنم نكي ل لاح ارهاظ لع هاب
 . لييعلا عم حرجلا سدا ةاكرلع ةدالز لع لاشي تنم اياد تاالل ةباذلا م ىلص لا ينل تملا سيت
 ديك نموبخ سسألاو داوم ىئنلأو ضراخللا ثني هن ستسوم تبملاّن و ىلوأ حولا

 تتار ةريرب يود نما تققح ة باور ةيقللاو ظ
 تصو هب يلا لال ماظب فاناذ نيعاجوزو
 تا نع قورملاهيىعا تاَيالا ضراكم نكمل
 للضنلا ناكتايناللفزح ١ لح ؤاتضتعأ نا انم

 0 اسورذ نائل! همدعو نيلي ؛ييتلا لوب ليس لا نم دهام عرفت
 لوف رب جود اب فوللخالا» يفاشللا اذالاخان درع علان ايخانإل ناكرح اهصوذو ةمالا تضتعأو ابزم
 هتب دو ناش ف الخ 11 لصلا م1 ع هيف هن صر ائلا ْش ديعاب جود د تمنعا أننا يوارلا
 دعب سيضتنإ همر نأ هانعم ني لالا رهاظب لا فرعي ل اذهو قدا الم تبان تناك
 انه مده أمل تايت لأ ضد اهب الفان اعل ناكم ىلع اغا لاح رهاظب ا ل ندب. ل ئئوهو

 تابثلاباننمإ) نحاذ شح انجوزو تتفنعأ اّنبا يو راطوه تالا و ديك نأ نم ىنح سيبأتلأ
 قلاع تاذالا ناحخلا ناكف هي ىلاوهو ضراكلا ُثسهْن

 هبآوراتهساّيعزبانعا هيابدلازطومزم تاردو
 مر ماما لاح ناكدم  اكركملا ىطصلا ولاا
 هدم ىضملا ةنيظلا نزلا دتدومم هحاكت دب عا

 مىجتنم هله قس ذأ مجال اب اق كاذو
 هل الح هنوكهىورانض هلام اتالاشراف

 متم أ هطبصب ساتعنإأا»و مدل ديزر انه ىوداك ْ
 فالتخ أو لطاب ىف الا رزعد ميعصأن درع 1 اكن و هان انااا

 ةيادزإ | نطوم نع ىوو ةنوميم جودت تفورهالاتلأ و ةواضمل ١ هيلع هلاخ ؤف الت لا لع يفبم
 هن 1 فان انهواممابءاك مو ؟ناكمالتل أو هواش أ ديلع انا ايبع الغل هللا ىضر ساتع نأ
 6 ىلا احلل + نكرل ةيللخلا تاياولا ةانق ل عقلا اك ماحملا ن اذ ْذَد لارا لع ىنه

01 
 ست نال ن نع يىيوراموهو نحأ هحو نه مجزاأ باطن هاواس قأ تايلا ضداف نحت

 ماد ١

0 



 . ديالو الارق دابخملا يور ةيلكملا ةروككورملا هير حتت ذاذكو مخزاوت زك

 ٠ ' خارإتع: نإ ادد المل دس أمل وثو وارحملا ىلعاضراعأم اعل هَّن1َ تنم لهو ٌلالحوه و

 ! ةئيوهه جوز مولتلاو 1م 1 و ا ةضتلا يوردّوو اطبض ما ها

 ١ كانامولا ضر نسر اعل اخو بطرح ءاناذرإتلا ةثالث ةوك واذ انردرجوهو ثراحلا تن

 ا ناساف 6 : تك رول ركيعامووالثلا و واصلا هلع اتف اع جراف كلج ىذا دهاول اقف

 ادع لل كس[ ليم الاد ل انغ وقوضخلا لا طمع انعتصو ركل
 ل اا فرساهب سع وح هذومم تجرخوو مالتل و ةدلّضلا هيلع
 ةنيدلا يرطب عين و فك ادذو ىلع فرسو دا اًهدتلاو

 تصوت ذأ ااا ةراتهطا د 1 فرع لسلدل ايامه او

 واتم ةفضي مضوو اننا ةكاحلاك ةساجخ

 ا 0 مااناكاض راف انما

 اعطةلول ان. م/اذ نار هيف ضرامت هلم ل

 0 ا نا اتلادنع ناينملاوتساو ساي اذ ةانيلط 9ك جرو
 يابينجزم هت 1 ةسازل اخ وهو تذل !,اوارم رلوزصلا لأ ىلع ىس ها تاهل ابن وهذ

 , معلاو باغ املأو 9 ه كاكو ةسالا نما مجلأذ ةنولاو ضني هل اهلل هدب

 | املا رانلل هام فو لعانَهَو مجم ف ةإع سيال نلاَصلا مجرما بحو !زوتسااملو

 ' راب أخو لاقن هلاحمتتشا ام من نم هبعجدتف ةعبرالا رادو مالسملا ارو ركذ
 ههنا اللا ناكل هوجو يب تاكل انج حلتلاب ةدرملا [سجاع ككايغ ناكاو
 م نارا نزع رالف ثيحنالس 1 مفك ام ىلع هتاف فلم كملاو ىهلا لوا
 ذأ نيمرل ناف ةراهطلاربضعنم لاوتلا نم دبل ةبرشل اد دص نكذأملع د لستدلاب
 1 ا ايل نأ اضتقم اى !ةايعلا نم تاو فم زحو ةسالارخ نوع جر هيد

 ٠ ولعن أل اهلا يوتسلوأ هيف يأ هل نكرل ناذ ديد كي لمن ما نإ دهل بخ ضراش نناخ يساق توأت
 ١ )انتا ناوهرملا طرت اكان نمط بيو أبنأب سي الف

 مو لإ ةعاإ 1 قت دايم طقب يخرب يان عقل نرلنأو قريب هما انلا نا معجو! هلا

 ش عاب اعاماعرازم يل لدم يلزم اذ اب شا نمل ذا ,و يرش خا ]و

 : ظ ت0 لوقب ذخأب 313 هضن نعدرتبلا| د 1 0

 0 ددضلا نة نوكذوا حو 0
 ا "الملا لئالذ ليدوتب ل لياسا كح منجل اذالخ ةاوتلأ دهدع 37

 نيمو دملالايضو هباوجر 0 .ةماء لو ع او 0
 ١ 1031 ةضاخ هلرفوه ريع [نن امو يلا ةداذا ذل :اوس عيهنماو ا دعما 8
 0 فدان يح ةحانالاو ةصالنملا بحط ا ضنو رزقا ةانك
 ا ةيلازرديسلا نأ ةضالخلا ةب لاق قح ةرلسملا يف داخريخسنم لَو | ام نإ دع فما ا و

 0 ةفنح أ اة 0 أولا نك جداد ناي رخل أ ةكذو انا لل 0



 0 نارجرخأو هلا هيلع ددوأو 0 :دانؤلا فال تاناث ىلإ بأ نه نيكولا زخر ىحزنم

 مخيللا عجم امذ كلذ 2 بيجاو دحأو ا ىع مارح هذ مع كيرا دح عت نا لودعاكلاو نرش

 كول ديرك اضم هقذملاو أذل يبخل عرتشللا ماكحا ةاثأو ءأنلا
 ميسرخغخ_عا» رك فوسكلا ٌةولَص 3 وكلاب 1 ىلا بجاطو ىرسفلا

 تيت نيل تف اذال هه نيمللاذ فة دان نكيادأو

 فلالاذ .يورارحلاك تلاّكالب يواملاةرحو ْئ ١
 لخوب امحاويوالا ناكناذ الانا تبل ةدالذ ١ ن هلل علا ل ١ ناكأذا وبحب

 هناا هنأ وت سلا توداموهو نفل اخلأ ذ قولا ىزملا ل اكةدايألا تنملب
 ةماتلاو قنيمل ُةنَع ىرخا ةياوداؤو اًوارتو الاخ يلق ا ناد ابنملا لا ذا

 ةعلشل اماه نضع لا فل اميل كحيل انلقو ةدايألا تنملاب ان دحاذ ةمياق
 امل 3 ىلزر يلي داري ىضحلاك ل مجوهف داتا ل ثرحو

 2 ا ا انا طأأن 0-6

 تعاني نيل هفتالنملع قبس امسح نكح ىف ن انه
 ميلتلاو ةواضل الع ومالا دل اه.باهوز 0 تالا 1 ىصضصا

 ليعمل زعامعج ناطْللا 1 لا بسام علمها بف نقد اهلا
 ريالا دنع ىعوالتلاو ةواصلا هيلع فيرد انهو كد ديد نيكحش

 نم نال اعواد اان لسلام نع بلا ىرخا ةياود هاج
 ا دوج كيمدلا] ضورعل أ امس 7 ا ظ

 لمينا 0 .: اع ناطي
 4 للام القا دوصقملا حاضيأوهاشف هيدرقل تاراندلا ا ظ

 انتاواكحالان اس ةدرأوأ | سول رية امل ةسداش كدا ةسدجبدالرازلا جودا ةففعو

 جم لع هن د الب لم نم هتعمسأ م نأو
 تاز مام خلع نايا را مااخاب ةنسلاو هماق باكا سهرة خاف

 ل ةعبملأ] انقلش و يرغول لدن نأيب و ريع نائوريسفا نايورزت 27  ةسقاواو

 [ وتب كي ذ نييك هببس ىلا هه ةف أضأ نم يح لا خو هجون ملا نجلا ةفاضأ
 0 0 8 ماني انوع ناسب

  6ناجحا ١
 1 0 ياا دكووهو ررقلا ناب نايل ا

 ليربل اداربإ 0 ماجا يا ا

 سيتمنجإمديأاناةنسج ابك كنال نجف قطا د كلذ عن هيحانجبهناعس وقف مارس |
 ا تاو ١ 7 أمه و |

 دلراشللو مدقق دو مانو ةراشلاهنا نوجا لونلاو لجنازم 0001 نامدإللا وا ْ



 اد هيو قا انإاد و هل ام قشنككأ ىف ككاو ايلن

 ظ 0 00- -- 0 6000
 وصخمو أمد 2

 - اذنوجن جالتم ينو يختم مميش نائيوريدقلا نان م دحاو 1ك يا
 ْ ات قاهد تو طل د ادشلال

 ظ 0 ا ا يو
 1 الهناوا ناك كازعشا اذ نا الفي نأ موضع توكيل

 1 0 00 000 أ نيب دوج نيزكتملا صحي ناو ب

 1 إنا لاش نا ا مذيتم نتا ام: كبك نإ ان 13+ ١اتم)وانأ
 1 هنوف نايبلا نع سأيل أعم ةسيقحلا دانتعل هباننملاب هااتبالا نأ يّرٍلا . داقنعالا دج
 ش بك هادو الالتماس فو ت11 نائملاو ايت

 مقراوريخ هتكأو اموهف تالي اع فيلكل اوين مدنعاتأو مضونلا جاك
 ا ماحثّسساو نيلعملاككاذو م ءاتمأ لق هل دنهو

 ا "كا ناجي نايباممن تاما دوس .انتمالو نفل اكيببقلا 9 نايا نهو

 ٠ عااد نوت لطي طرشلا كبتكو ةيلالوح ارح مدلهلا لطبيب ةيامْلا تلاع نالنل ال34
 0 ناس كل ثيحنماز ا كلو ةقيقحلت اس نارك ل ل طملا وائيم هنيصيو
 غلي ةيانلاو ةضابولا ريثعلا نمل قإف لاك خُأنأو واطي لو تاحي
 ا و -

 دام وم يذ ص وصخلاما مضت مه سعب

 ظ 0 ا لا مم 0 م 0
 00 1 جما ما تيردملا هنيينعزيكلفرالك أو ةواّصل | هيلح كوش لولا

 ايبتلا ث هماتو نر ائكلأ بعيار هنيم ذ هشاءاننا مخأرتم لوقي نانا ةدانكلا 0 5-8
 هيف فلدخأ مود صخرل يزل ماعلا نأ يني موممل ا يؤ صورمخ اتاهلرقو

 عبتمي نبل لاق قانلاو بم هذ هِف اولا مدن
 ناتو 1 0 ا نع داق ل نيني هنن نخل ارماثلا لا دكاخدل

 |باطصااهنعاتاوانباعصا ماع دنع تميل دب هسضتم نجلا نقم نيل هلا
 ْ ا نوكل ابخأرتم درو ذاّرنا هصصضخ نآوجو دعب دارا و الصتم نوكأ بخ ارتم هم
 "هذال اًمينط ريصب ل ماعلا نا ةدئاقد لاخللعسمتقم ايينقم كول اضنانوك نسأل نم ضير الام
 | 5 1ك اء هع رخاداؤأ ورح امتحارابعاب انظري ورض

 1 00 در ها للا تو و
 نزع ص وينملاكرومل اذأ نب هلع صا انا نك

3 



 ىتسي سل مظفلا مءطقلاب هان نوك[جوموككا
 :د احا ل ل اًجمالب صيضخدعب نم
 7 دق كلان طنللا انه عايض دعب

 - 35 0 ا نوك ىلب ا 0
 .. لج يب بعشر اجوم ىف مدنع ف ىم فا انه ىخ عل

 .امالا ًارفماضحم ناي هصضخن اكرمتلادب وه اكهنم ضعبلا# ةدارا ل ارتحل

 قس صضخلادمد صصّخل ]ف د ىطق هجوم ان دزحو لوضغمو ةلوضوم م ناك

 ينال اينعاتاو ينل نايب اكلوصفمدل 98 صيف لامحألا ىلا داأنم 7 ايي صيصقلاناكأ

 سلق ناكل ماكل واو و ل هرزع أيقن نايم ناكاك قل هلل ايت كاذب

 اد نباح ل ذاطرلف كا ذك مدل بجماك ماعم د بوس : دامتعا بجو ان درع

 ءانخ.ل اببرجو 1 هس أم كح صوضحلا كلذ 0 2 ا نب الجار

 قيقفلا 3 !كر ما ,اةهو داضا انبنكملا ريل ارو اصطف ملل تونل
 ع ناقملا وتلا تذ نمريإف 0 ذ[نابملا اما

 ْ 0 مهاظ اوين نام اتلطادتف الكت 05
 لاضإعلا انهو اطال وف زل شدا نال 00
 لقانا ايخام هناي ددو طم فال عم ةن 7 رب مب اهرما م نأ هبجوو ةرثلا ةصمب ةَنفاشلا

 ا 0 ميا ءامب و! ىلا نة عب ذب
 عا بهذ د علا ةروضلانمرسل انه نا با عودوا مذ >0 ناي هدد

 مهب ى ذأ انو ىلع 1في اطل ديتوهر مادميمق

 8 0 هنلاد دشفأو دّدْس نككو ا
 نطل ايت ناك :ماطإ مضت قزم لاعن واتت ناكريشللا نع اوشا ناوإف

 0 ءافجملا لقد ذلا اا يب فد و زءاءانه ض 00 ئيعملاب مأو "

 ةذللاق الطأو هقلرطم ةمقب بجاو) ان ايم مبا يلا هذانلاو لاهلاوق ببال رمال
 خحولتلا دانيل باكل اس ددؤالاو كل برلملا ةفاك و

 وانتم" 3 آ

 0 | لان لهألا نم ضخ.مئالخا هناك

 لمع حوف كإف غر كرف منباضرءاللامؤهالاو

 ني ةاهلا ل يمنا ارتم رص ضخخلا ناو مل ديس ليراوج لاهيا 1 0

 لثلاز باو ب 0 ايس هون يخأم صوصحلا قبل مدن 1 7
 1 2 .طراهأ نوسإ طوس را يسأل ضد

 افا هسلارا اناا هذا دانا"
 نمل م لول هلع نسم وهو انشنس اذ اكيد ىلا لواننيإ ا

 ملوفا نسا نك نلا ل دانت, نانلا دينا“ ناوؤ اككأ نبال لم لأ لكانت مدهل امض نكي لاهم
 لهنا نمك كلما نرسل 2 نايس ف رف اول مست ايي اتسالا يده لوتلا لع نيسزمالا

 يه



 فاعلا لما داش ةقاموان 7 قيد وقاطع نيبرلونلا

 0-0 1 ا
 د ئ .الكاذ ناك تم هتيلتسا امدعزم

 اشاد قو يلا هموت ذا بونلا يتلا انا دز ناني لاف لام 0
 نيت انه دنعالا متنلا علمك لاو مل 13 ناجل ةفيتح انما

 ةااسلا وسمر داسن ميا هادعم نا ايو لارهرد ةبام غال هيو 0 م
 لماع اك رمي مث نيش ىلا مضي نأ باول اذ جازنالب نيمسلا ج ةيحاارطصأ ةقبقخ :[شتسالا ظنا
 الابهلكحإ 3 0 هلواننام ضب لوخد نع :ىملا ماب ةينرثل امنص هفرستد و اضنملا انه دارلأو

 هلفاب نوكامم وريف اتم نك لطاب ةثاذ يرخسملا ,اتنسلا جرتكهل وانتيام صعب هللزفو اباوخأ ىدحأ وأ
 | كل هوا روهفلا 0 ىكيكامالاوأ يديبعتالاوارحأ يدعون هي وانتوا
 1 رهاوس هإ سلوا دب ديؤواضي زي وال اسال اوأول وهلا ؛ عع كه أو

 نم :افتسالان ا هرصاحو ءانكذ ام راشتسلا |[ ةينيكد 1 اب
 ع -مدعنش دان تلاع دس اللاب الك مج انج قدس ضمك وحيا دج :

 21166 يدل وتلا اجلا نم مث ئتنتسملا طركحلا كان مجبر كي نا الاسار قتلا والكل
 داخل قرم ةعبسإع هلرملا ا نب لاقل يةشرلا 3 ةرشت يلح هلل ل اف ندو ديزي أح
 كل هع نع وخلا نع ل وهاباوخا «دحاوا هلأ جاخاراشتسمللا] 3 8 تاثاِلو نشد
 ةنالثلاتنا نوكي ةنالث لا راسم نع هلل لئاتللا نافاٌورصاّضفانت نوك ذ لخلل دول جا
 ظ انسملاو جراشللا نعالضف فام خلال ضفأنتكاذو جاز اباطاف ا 23 ذأ نأ ُ
 درا ةنالا دجوأ لع ا ادعت نأ يلارهرطضا ٍيزاوه انهو ثيدحلاو نازلا ُْث قا

 ظ .اةمالخلاو لعل الوات دا | نمنع كاتم انعم املاح 0

 0 قاشي ةيلت اكو تانللف نت هنالثلا يرقي هس هللا 0
 و لكلا واتس ةايلا,الكت ننال نكت لا ع ةرشملا داؤنا نم مَ افةثالثلا

 . ىلا ؤمكلل مانعا ةردتملا كل تلاع ل

 مدخل ١ ن :ميلا خامات |اوُماوخع 9. ةياذأ | ل نئمب ن كة رلكتلا ةروص عم هإ بجولا للا دمل
 بادمحوااوه اذه اهارواع 50000 ةباضلا نال هإ بجيل كلاود دعأ ةيافلأ ءاروامأ
 ْ 00 دينا ةلزاب ذنس لا ناو ملا لق جالا نأ هلصاخد
 عسل الزاب عوضوم الث لا ةمشح يعأ ومتجلا نأ ىاذلاو نلن هه ضد اهذو ثالث اوم

 ياي لوطمزابو ةراصخلاب عربعإ ةثالث ل ةاعوهو باري ةعبسوهو ا

 1 فوارق ظباننم دانا ضو ةكضاناب حوضوم زلال ةشعا ديل نا ابدع

 ا دلو هنعلوفلا اضاع قي ناس نم ظانل هن لذ نم كرم مهن إل دأ ةغلال”نؤلاق نع

 ْ 0 اذا ملا عضاولا نم كينمزلا ىعمم عاونلاب حوضوم زل نيمار ناو ضاضمريغوهو لولا هوزج ٠
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 ةخدالا جول نك امان ةيداؤلا اياهم ذ ةزعتسم ديس لا لادا عج يزف للا
 قعمجلا6 ]34 بهل اوه و هرّقوأ هنع بورهملا ضقانملاوهو ةرشصأ ! ١ نم ىلاهيب || دعب ةرشملا نم

 ”عمنحلا نم . علا ةءارإ ةنيرق ةنالثلاو ةفيسوهانا ةعشمب درا ذأ ىف انأبع ذموهو كلاشأو
 لئن وبدلا دارملاو نى واتقان 3 انت |ريفب ص رطيلا ف ايركلا مساب نجل ةدارإ
 نعلم درو مالك ددص 4 نيكتملاركشلا نا انسان مدلك ةحصخل اكن ا ىلا جي
 ىضانعي اقتسو راسنا دال النسل طك تلاع الا ضل ةرككاو ازا
 تسل أنأ' انخياشم انام ىه زحل ةعْسل | اهيداري ةرعشمللأ ٌناوهو بهذلا اذيهو مولا لاق

 درص اذ انها تنين ا ةضراذلاب دارلاو صوصخلل لد انم ةضرانلا ن لدرككلا عنه ؛ فال

 كاملا نا هنع بالا ذ 1105701 ةضرانلا نب لعب ابرهدام 1

 يسرا ا ! ١ النعال : باعد نا نوي اذا 0 د ل نيمملا د دعلا

 ا خاب لعاش و مس لأن 32 00 كرشملا

 يل 001 اال نع

 هضرأ عصوضح موعلا 220 ىفاشل ٠
 تاما قيقدلا ىلكملا عنهناذ

 مالا ع 0 ا
 ذلكيانل تنير صولا نأ نين اك ناو هنأذ صوشملا ب دوهو نيراطملا وجون هنم قو

 لكك جزعال هدنع قمل اا نان 0 ىيلعلا ىفالخلاكاهو رفاذلا ضراعم داش |

 ا لاا طرثل اهذع واقل ةلاوهو ال هعوتو غنت < مائي ن وكنا

 ل 6 نسال وجب لكلا نوم مم ملا دل خلا ل 50 :د عاتب نوكيا نممالكلا
 دامد:ملا موراؤح د تلال ل نأو يام دان انس بلا ةيامالا لالعاب نال
 5 هناك راثنس لاب سرصب هيكل نضصراطملا ٌلِلدل ياللا همزلتالف لع تسب اياه ياللا لاق هلاك دنع
 دهاتل اربع لود رب جارخاو اندْيع وكنلا دعب نايارلكت .انتسملا هتلا عي يلب لاناهب
 و الاكل لاو نام أو نالِطلاو نيج اناس لا ناذ كشم انهو ةضراكملا

 انرئه نسخة ةطملامدد كلا نافل لاقو امه فالحل ةرمرزطخ د فواارم 2 عوجرلا

 اقم اذ لضم دب كلا فانك غلا مانام ناك خلا. لكت نال 81 اق عار
 الولنعي تملا رهنلي هراف نوسمخو هبات وا ةياوشلعمل لاةولامم يظن راصف كنلاب ديالا هم الب

 هل انج اجل او نر >دوهو لكلا ج ري جرا : كْشل اراض هإك ثأولا لحد
 1 فيس ل ا 74 3

 ريغب مشن 3 يدم كانك تنم

 ا 0
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 . هلباتسلب

 ١ نم 1 انجاقرط كد د لص لكك اؤنإل ثيح نمل ةروصألو نإ ٠ هطوش 0

 هانعم نال ديحسونلا 0 اوف ناىلع اضيا اوعمجا ياو صه 00
 > تاناو 2 7 ١ نكرذو ةللاب الكت ءانتسلا أ ناكولف ا هللا ناو هللا كوس 1غ

 نأ 0 ادلة حرا لاو كامن راكسدنتهو اي داق زا دن كن ان

 يهدد وكب ”ةاكناو اججس جانا اوس ةهوأل الا بأ ديحول
 رك تلاع ىلع لدي ,اًشتسالانأ تف 5 ةدقتعم نح هعوجرو همالس إبرام اع عاضلاس
 ا دالطإع ةدباهيدلا ناباإب حلاو قلاب هدحا نيج هذ ّنأو ةضراعلا و طب ْناكك ئقيعلا

 ١ ١ اذه ددّصلاب اقلعتم نب كيلا داي ح جندل ءاقتس لا دعب نائل امتلكت :تمايلوتلا
 ” كة دنع وكلا 54 قاحملاو قالا لأ هذ ا ضيا جارخا
 اهافلعك .1 ذا: ابلا نع ةرالح حومتجلاد ١

 اثير تضم نلانمركللا 3 ...٠ انينحلا ف اشتسا انل نك
 1 مان 0 نفنبا 1

 ْ هيلع حو نع ةياكح زباكيس هلو طضر اطملا قطع ل ةئالعاللد وكس
 ٠ | كويز اضراطلا طب 1 ل ا مع

 ش 0. ا مراح دامت فاذا تثوأ هنأ هزم مونلملاف لطاب منالألاو هتوُب دب قف داذصل أربخ

 ظ | جافا للان :الادحا ف بذئكام ناضل قا هتبشأ املايفان هنوكرن) نيّمجلا
 7 نينا جرح أ دوك ولف هيل (عان ىلاذاو اي كح واع كاذ نع هلا لادمت

 0 نيو ياعتربف تبذل 0 د

 ظ قب
 ب 0 0 نوع

 .ةننالا» وكانا ةضرانملا ل نم ماش هللا معد ضاشلا» ركذ ا !١ طوفس" نأ قدس

 انهوراب 1 ناقة ضراءاذانالامهل او تاناأت ءايشولا 5 رايخ لا

 تاز ع رص لام تاتلاب لوتلباكترانا قهظ هاا وارهريغو ينملاو راشلل اه قفو ىلع
 ةمالنألا ةرعشع لع هل لئاقلأ نأ هنهدم نم نسا تةرخدمو ماس هت ذعر ىضاشلا وم نع نع اضف
 | انت ناكك لاو دار ناو يبو ةثالث لا لف ناو رمل لذا نم عت اا سكاكا
 ا امتنا ثيل جلاب دوت ملذ ها طقلالا لوانتو ٍةروُصأ ثيح نم لا ةضراطم الذ هريعو عواتلا ْ هكذا

 | :نوكل نامل م 7 ايلايم كالاخا 21 كال دام نينا قد دوُسخو
 ١ | 0 قطن نادل نا نم اغا ضعب هوكداح هلع در

 | امام 0 21م ءازإ و نسالا ةماماكشج

 يراوح ةزدمدتا قدا نوال نيرا لهب يغب ناظم بلا
 2 ااطدعلا اهم نمار لكن وكر ةاَع ةبسض لا عم دادعالا نم هريخب يابو هنيب ةبسانم ذأ



 نيفلالا وح د نمل اها. داك تل ل نو دامو .نملاوهو هماال مسأ ةالطإ

 ناتع حش ”اارضع وانه نادل اًميزم 20 0 يفالا ةزتعب 5
 ينذتلإو هنم تتسلل نأ دإصاحأم . انبالا:ه هيلع دب هجو نبع قانلا تهدم بجاحلا :

 ةئبتلان ل كاذواه دحو ةرغلا4 ةعبملا نخ ناجع ةيالْسلا راسل هاو ق.اشنسألا ةأداو

 0 ابد دّوأ ة ةرشعلا تلطأ 5 اوساواج ويح ةىبسلا نم 1و املق انو ةدأم
 كسب وأ تدي ةمأووهغم اه 3 ةتدلملا حأ 0 د رشم ١و ةناَبم ماوأ د

 0 ةعبتلا 1 اتيامن هلثلا احا دعنا 5 0 0 ايلا هاناد انهلطاوا ايدين ؛ ةىذصل

 رع ةَممح بكرا الهانلك ناذ ةمير لا لأ هن الثللا ةطنم |ساحلاهاناو الصمأ ةمّيراب تسل انباعم
 0 ايلا دقي هدفا 6 ناز ناك ةّث الث اهم تيل ني

 قا 00 0 د ىوس يالطلا ديعاببه مه دو اا تيإ احب ةرثبعلا نم
 0011 الامام عربعي 0 الامل مجو اًرحاو ديل ابل عضو زن حالا ةعبسلا
 حولا نيربعب اماكهوهئاتشملا مي 1 فتحه الث و جيدأو جيس تهل وق دحرلع ةثالثو ةمإ
 5 لدن ااَمِف ةشسواشملاو قملاب ناوح كوع ل أّمف لطصتلاو ىسانا# نسم ةلكملا هز دارج اي

 شاخألاو اناتعلاةم جل كفو ىلا كعِبَسلا عوضوم ا ناب لونا يعأإ :يالا بها اوه
 وس بلا 51 عانرخالا نهال عجرم لذ لا بهذملا ةسقجب ف ارتعاا:ه نا هرصاجام
 تداوي عضلات دا نك ناجع يلا دانس قو يذلا نمل 4 ةّييمحإمح
 . ضقاتلاوإ) أو ةنالثلا ج .اىف ضاس ركللاو اهانمم 0 08 هات نحل أًضنل نوكفف
 هلرق ملف اجلال ام يا لوقو لَم أتلف ةعبسلا نع ازادبحم ةرشملا نوكوأ

 ّى ايلإب ا ٍ فازتأب يازتس لاب هيف
 8-1 8 1 تاثالأو يل ..ناجاطو راب اذناكف

 هبه دل 00 اكد نوك نأ نع ملا شب: 0 نحس

 0 ا نيعاج1 ا نب َىَفّولا بيف توُنلا دعب ةلمملا معنمجا جرس حوش
 هتان مل اوكا هتةانهإ ديول دزكق ةراشدلاب نو تا 3 ةرابسلاو عيغفأاب
 0 ومشلا عفان ملا نأ ىلا ةراشأ 0 ذابلالع مح مع ىلاعد

 انهوةراشل ىلا هلأ دعو درهم زلو يدل أفرع داككأ قف نوكوشم نايكلأ نأ ند كيذد 0
 قلو هحر اش ضعب نطاطقن 1 لا نعل نبأ ل ياس لا نع بااوج وه د نانملا ةلام صاح

 توكسموهل:لادسبامذ نأ نلوم ةيضنحلا ا نس نيّتفحلا نمعب هكداه د اتملاب

 هتاوكسرل لل العدل اهنوشب عم ىلاعت كنت تود هللا لأ الالف هلع

 بيلو هو ريان وأ وفي يقم و 000 ةيكأ نوكأ الخ

 0 0 لف يوس 1 تسول نول وكامل تا أطقف ديب

 لا ةواّص لود زجل اتعاب تاْأو لو ييرلا عومجزم |صاحلار اتعاب انكلا دعب ةايارتكت :



 5 1 ويف تداخل ةقاح ضال ار د عيجلا نأ .عرجد ذارج ف 207 مث دزملاك : تدد

 لعق ملاذا انه ل طبألا كالت (عِلطت ىذا ىلا اقرصم هاد ملل ة.هوعإطم

 هو ىلنلا هلعوضوملا تنال ف عن عصو و ةرورؤلأ 2 ةدورطلا لابش بضي حو نايبلا نو يىحسعل ْ

 1111 6 نيوصخخو و هعم اهون نيقي جيلان وذ ةياثهلا بجلط لاق نسرين لكك هتاخ لل 3 همس انيق يقي ف
 2| هجوالاو ةرابملا رهام دهؤ هد | ةلكك دج لا دحو . تاي انمءاثتسالا أل

 بنا ةاشاف تاثدلا ضرما ذا مزمل هلل متاع رئت الإ تلا وكب ةرازدف دمحولا هك نا نشحت ئأ ةنالغوأ ةرات ةراشأ
 لصفنم ا ليو ون نأع واو

 "2 انلهرتتاز كوم أ 4 ةّميقح نال انتمي و ىأ
 : هلوتب لصقنلا نعم 0 ١ك ةينزع ةقيتح هلخش دي رادو ةضتسلأا عيص ددد 5

 : لكان انإ ةهردصوم لصالة رس أي ينلاذ و

 0 اا سن ةل قعدت دم امج هلو اني ناككأ ددص نا قأ

 لإ قدع لاذ هن اس ه]وتب نيع وللا نكد دمي ناشلا خقمو ةرورصل أثيَح نم للا مدلككأ اصأب
 ميس وك هلغعاد دبعا نيم الا ترن ددتلا دوك نوما لإ ةصخرهو لالا شد
 ا فقدع حاف نادتتكلا ن وك نأو املاثعت ها عب ماتصالا اودع وتلا نوكيذا نوغو

 ١ 1 التم وكي هند الع نم 1

 ا اصح صعب فمحعي بمحل تيحو

 1 كه ا يدل رفات يا
 0 طخ مج بيقع هو ذأ ,؟قيسدلان نأ ى 1

 1 1 اذا

 4 6مم هديع ةنا عيا دياز اسأل كلان كا كك عر دل نلل لع ديل لان

 ارهيصي ثطحل أ دل هللا, شنو اوال د نان اط قارجاو يح يدبحم اقول امان يلا لأ فرم

 ك5 ليام فره كظ وهن درع ميم © صاطوم هدذّيعف 7

 ”لدتللف ظرتلاانكو .٠ -ىلب يذلا لا اتدنعدلاذو
 نو ماوسا متل لمتنا هب : هلاطقأو ميرتل سيحل يعأ هيلب اقذلأ ىلا ف ضن ان لع هنا يم

 | 01! ريز هدملو ىلا جوقلاب قدت ةنورتتلاو هلالتتساودع ةرورنج وهنا هاا لأ سلا دوغ
 ”الخازمو ىوأ ننال قف ملا ذيل تطعذ رش :|لع اطعام للا هدوح ذب ةدورتالف فانتالاب
 ١ دارإأ خد قامت اانموج لماع نيك نأ نه ماع 1 ودلك 0 5 هال هيرو ل دبل طرغلا

 ْ 0 نك نأ 'نم 50 سما فالخج تامل ىلا نلطل نيج يخت نم ةلح ام

 ١ 0 رد الاسنلاندنع نت 3 دونها ةءاسب در بوجو الكل هؤعؤب ده وانمّلق اك
 الإ 03 را واوانت ودي اكس هلق هيلاوفاتلأ درو نوقسافلاه كللوأو ةلاهس

 ا ل قاف ره ىراجاف ةناكس هلوق عا

 بتلاىهلب نانا عضوا: بش ةرووتملا ىلا ام هنمو

 بلل اىلا ةفاش دور لا هاا نأ مَ دقو نايل بس ف ةرورتلا ل, نوكتلابمن

 هش



 ىِقِحل ألَع مالا تال اك 3 3ك 6

 تجوتس هاي نوكأم 2 ا
 هاذلا >3 كتوكسيركع لع قالا لدي نآب كاد و قوطملار كح دك هلنس قأ
 كلا, مة صيعم ت ثاوللا 0 ةكرنلا بجو:مالكأ ارد ص اذ ثلتلا هّمالذ ه اونارثدوو ىلاعت هلق شد
 بدضل نيبو ثلا شع تت كلا ضحيدل (مالككا ددّضلان إي ناصف ةالازتجرالا اع

 ا اكلات كملأ تف 1 عوملا انهنمو بالا بيصن فرعدل ركىثللا تان بح نم رم مال

 نار تحس اه كس ازكو كلانا ىلإ ناديضي مانو داع
 انككنانإؤاخفلابحاطك انبات ناكل انلابام هنمو
 ” اك عرش كش هنا نال ١ ارثالا دنع

 يلم 1 كلا لام لب دوجكم ةدمنلا نك سيموا
 تلي يل وهف اعيش ناج كإذ نازي د ةئياعلا دنع يلا تماتيك تع ١ اذن داحلا

 صعة وأ رت ىنجع خ نعيمالشلاو ةولضلا هيلع كنان ناقمتحلا ضعب لاق ازح لع رهرتي نأ نويل
 ا ناواقانتأ : توكتلل ىلا الف ةيكأ ىلا ىملاكف اك ةيتسما ناكنانررصلاو ةررقلا

 ميومت نع رتل توكس وللا ده و زاؤملا لله لاو درزنل الع الل د دوك ةركن

 00 1 دلل انابإ جيلا كلارك أ توكسو اهتوهنه دع ديفي هاذ رواوملا
 يا باكنبنينالخلا بؤر كصو ْقَلا توكتلالئإلم ْن دكا نب يخت 1 لاق لانا

 وم انك ةرورض 0 هنهالأو
 !ن تبعت نق ناورشأل كرلأف 5مئاو عاب نقل املاح

 مالمو ررضدل وررض ل والكلاو ٌمولَّصْل هلع هل وفل دو د ٌةدورزغل تبنياَم هدم دنسزا ىأ ظ

 نام نيا نم رارغنلاو دحإو نب نوكيرتفلا يسعمبدرشلافء[ج4و اش ءاخإا زعل ارب أرضي ل قا

 فوأأ ةلودب نذإ يلا نع 20 ناذ يرعشلاو عسب هدييغ ىري يح و ترك انهو :ىاضللا

 وأد أب ذو ملول كوامانبح ديس عأب وس امل لاق لادا صدا الخزان
 نيو دن ابكذ فءمذقح أت 3 فرمل أ كلذ دعبا مان ذأ كلذ نوكيا م ىهنأ ندين

 عيغو نانا ةلم قفورع انهو يتكلموا هد فشلا لا طبأ ]مح وك ولانه
 وتلا » امرك لاح هال انايلا تون 3 ىاثلا مدنلا ُك جودنم مشل 7 رض لأو

 0000000 ١ رالاط مدلك اهئح كانك
 191500 دو ةياياقح هلاهررقز 9

 لي رتلااذ خلا هنماناو ل وب ”ابؤدو أ
 هل هلوف امد ككل ةدزطأ رتل شكت مدن اىذ نورت عقد نوط نايل تناك ؤسس
 فرامل ارب ىرجامد كإ ذو ميلع د نوطعلا نبع ىذه ناب لع برطمان ئوطعملا نافره دو ةياملع

 فالخنإبونو ”:امازكو يامل انإيب هنا بولو مام فالتع زيف و أراني دواره ددو ةباك

 لا منأو هلو مِضْوْلا هةماقو ذر مجرملاو ةيالااريست باؤ أ نوكيثيح باؤدأ يدلو ةيام

 دلو هيل أذ انا لظل ا رسمل تحن نم ةلان ا يوم خلا نإإللا عا اننؤ م عديل



 1 خل 3 ا ا و و لالا هفام كفن اذان اكلك ضم ١ ا

 ا هلوقب هضد عت ىلا انهو خوشملاو خاتلاو هطرتو هزحمو هناوجو رع ةرزلكحلاو
 ع خادو اقلطم تاكذأ 0 6 نانا

 !امعركملوهالقفا 25 تا دّرد

 0 ناتلاسا له وار رق ني دأ] قالا سرت كتل !قااوبنا ةاديس وه يا
 1 ٌْ ىلاغُذ هللا اك قدا ين لاف اراب تانك كانو خلا

 رشللا نجا "امبارك مايط داض هان نيابي رلو ةفاط
 1 الي والف ابر دلو نتانتخ 6

 / ثا ةَّمإشاعربَسَنَم أَكم اكدق دقحأب ةكأ
 01 تاذلاّح قاض ايباد و رإةس ]مالطا ةبشلارولب باقي ١١ ناحكف وا

 هديل نم لات هلع ىلا ةبشللاب سان أ نات خحاتل ابانكت فو ىل يني مه سبع امولعم ناك هنا

 ' مالا قالطا نإ شلح ةقيلا وهال ناككأ رع ناح جوسنلاوكملا تون قيل 111 اًمنأر1

 ١" ليتلاتعو اغلا: اهلا ةهجناتج شل ناك ديان الع لا لذ فانه, يس
 1 هن .انل ارحل حانت راع لادلا بالتما وهف ع ”انلارابتعاب فرعي دق سلا ًءانلا ةبشبلاب هلو

 0 | ا للرب يرش نال ا حسيراشاب ا ماس اناا 2

 لة ةدرزنارخ 0 م اا ا اتعاب ن د فول دش د 00 2

 1 م نول هتلر رخآاق مم 6 الخ ايضتقم ىترش 3 عاين ارم ا
 000 هئايإم هكح فالئعدأرلو 0 نال ضانم ركل للا هود دودو أ

 ١ ش ًلَضودَو أو باتكلا امثل علل اوك ةوال اور وصل اكةربانملا هرب 1 هيف انو

 ؤ و نكو لب د درر اد اعخ مج بول نع باه لاو انما يزعب نوكياه جوحو كلذ ليغ د
 0 ئدكإ تل دلل ةهص ناوكب نا ماكحال اب ناعتملا 0 .وصقلا 34 قف
 هلوه ١ د كان دق عاجلا

 07 0 ا دوجوم ةراوج :رلاو
 7 كلل ةلبنيرل اولا .ر - ةيككأ لي ه 0 لا هِجَوْلا تك ضملاب ئاَجوه ىوا
 ْ 06 دسأتو هقزانع بحمل نايا | ةزهياهلا نابل وللا مدتقت اكن دلاو كلذ نيغ يل

 ناك ابا 1 ا اقبل ضرترخ نم طفف باميلا مذ ناطم ذا امل ات
 دوخرل ا هفاعم داتا اكباججي لاذ ةنل اقبل لعرمالا نا هلو قاتم لأب لال باصقس ا نإن كذبا
 اخت تنبع ةمواعم تاكؤلإ «:انلا ةدلناد دايحإلا دعب ةنالا5 ميتا ةوحلا هكخ ادحلأو

 ظ لا ا ةءاكيقم هنا ها مواسم داك أ دلل ةدلناب تلا لازم هيف
 اا 7 ' طينسل ءاجومأم وبلا نركجب ةانانهلو" ماظ مد تالا وم ك1 قاتلا مالا ةضراحم

 2 اةيدصلضو دقو مو ٍةهفصل تقو برص فن ندرك اطل ابمجرت و نئملا نواح نقد + هل

 ! ١ ترانا عاف ضب هيلع درا هاكر ذ هنعادخو را اا ديف كلل رايددف ١

 ْ تاوإ ملا نم نكتلا|ق - ناوج زمر اتحلاوهام لع ناهز . متلاونشحلا عاقجامزلي هنأ 3 اهلل

0-01 

 2 , ”ممبعي

 هع



 دهجتستنأو ]هنأ أ نم كيل اب تب ل نحلل ناعّن كمن اونحلا 1 يوملأو رومأل اوه انأدف مهتما ناب ني ا

 ١ اقرا نم نتا دعب 00 تاوجيران ا ا .ةفاص لإ لا ٠

 يضل دوا نغ زاضاكنان فنا ضوإب كنت دولا ةفلاختملا ةراشاملا 5 ٠

 ناش كا نم مهمو دف نمل ترعدد ىالقع عكا نم هقأ ماناق مزق نانا دوبل ف الت ٠
 هنعاناوت لق او نضدالاو تاومشلا تماذام تبلل, وكت لاف مالتلا هيلع ىشوم نأ تود هللأب .

 000 زكي دل ام رمح أتوب ناف تاتا ا نب كن نع وتلا اخاناو: 200

 ناكديبتخلا نيب مهلاكو كلذ منوم هيب هتانب عوذأب مالثلا هيلع م دآم انت هللا ا ةيدّؤلا ا.
 ع للا ص طخ اريرؤلا رد دئنمالك الع بوق دير ىف ًعورشم ظ

 قا ةب رولا مح 0 يرككأ زم يزذصلا جوز نااندإ.ةسنمسبلاهوأ ٠
 بوو أبر رمضا| مال مهارإ ةعرش يان 0 ع دا ١

 مالا ابنا يح ة ذل 5 هبجوأ يحمدلعلا لع قسوم ةعبرش ظ

 ةقماقتاو رو ب هحو شا درع 0 .:1 لاق للاخ هللا 3 ةأ يوما نه ]والا ظ

 0 ار مزمل لغم مس .!بنملا تانك لاو قت دالو كلك

 00 ذأ بتئت شر ناف قع ا يلع ىن صرعل نايس تود ديعزك عب .!لااهرفس ؟دكومدلتلا هي هلع ظ

 تبدو نوكي ناز من تي نؤنلا نيرو كلذ ىنس ل قت دا م عضوم ع 04 ظ

 ب 2 ا ارسإ وب ىلع ىلوتسا الروخ تخيل عراؤلا بامصا فاننا ةىراكم ّر اول أره اود و باكل ظ

 0 ا اا وعن اهطنفحي اهتم مف » قمل ىتح ةيارولارافسا قرحآو معاذ ىبسو ظ
 ةيمأو ذخاذ هذيل ىل اعقدو 0 ا ضن تجينا نم صالخدج ٌريرؤَلا 1

 نعربئلاهانغاوأ منج يلا فرعا م وبلا مهيب ةدىجوملا ةايؤلاهاش نمو راما تيل دعا لأ لوقبو ٌريرْؤلا ٠
 اًهان كف انو ا نا ىربأ و ىكتحلا ٠

 تلال بح لاراشا من جورشلا نيب انأفتقا
 لخحيو 3 0 ؟ هل لح ع عزك

 عفو ناث هْفاي د ' ..تغلاذأ اذ دوو نا
 هل اذهب هنعش نىجالف هل الدوا اض ديوي نآوأ

 نيف ملا ذل دبق هيل نول نارا ورغم نوكي ذا هدف جل عض ذلازعْروَ

 نابخالاو ةّيسملازكو ىلاهغ هينلدحوأ لفعل ماك لا اكو حن راعن وي ةرتكلاو ناي لاك د ضف ةالتحم
 انهو لالحانهد ناخللا نالعإجوا بنك هزي يدان لايقتس ل ادا لالا ذ ةهئاؤلاو ١ديشالل
 انما نان تح اوبرشساو اولكو لاش دلوشب م موتسب هل مو قوم نوكيأنك وأننا عراتلا نما مارح
 مال ءالاذ ةمئ ارعوي ىلا ضيم ءاهملامداتلاو نإ ةداّصل الع وق لثم ًًدنوم نوكام'نكو هيلا يبل
 غانا ةيبزلا ىلا جانعن اهتوهد هيف هيفزئامرساف نامآلا ١ لطي ىلكتلارا5 تمادام
 ةنللوشس اي :هينس م الذم نس ةياموأ ننسرثع ىلا لاه مك لحالات حاشلا ون تبول

 دهيشلاب تنف ةول أ نإبب ند سساتلا انك و اسرع نوح ل وهو ها نكيرلاه نوبل ي اي ناك



 1 اكقديإلا اناكناأتهو جولدلا ك لاق كلذ نع ماس الا هجوم كبل ديال الع صيمتنا
 ١ هك هلق ّنلدخن نوعالع وهلا موتمل اكبجلولا نه ناككذا اما الثف بوحول م

 ا اواخر دب دل ىلا دلرتسإلاب بوحولا دين سغ نم ةلمإل ف بجلودب 1من نو نأ
 ١ ضئفلا خال اكةلال د داهجل ذ تدخ# ا:اثم اماصن يتلا م طق هل اضقانم مراوتسأ مدع ىعم

 | اولوتب رطرشلا نال ىلا ناش م نينا متاخ هلا ةلالدب ةدْيوم اّجاذ مالك او ةواّصلا هيلع يملا هلع
 نكمل ل اذو تلمل |اث'سضعنم نكتلا انريعديف طوشلاو
 ا هم انتعملا اها لو كازذ ل اعف لا نكتام نو د نم

 | نكما التأات انرمِعو ان دنعهب نوما ملا لعمل و بلقل أدع نم ا ناوج طرت ئىمس

 ْ ظ ان قال العلة لما ةبو رذه ضن بلا ةيدوب دا هي يي ل ليلا للان
 | ١ تودم ا ٌةوصفم لقلادّقع نوكي ناز وهف داكملا فال طوفتلاأنب اجاملاو هممت

 ١ اره لورصح دعب هان هدايضخاو هتعاط مح سانلادنعرهظي نأ هدوصقمو ئشب هدبع ولام

 | ]اة لذ ليان عللهم لع نوي ماجا[ دة كيلو للرب نك 1

 ْ ٠ تالا نم نكن اند تاويل كرتلا نوم فانتا دن دّقم [صيعل شل اب زصخناك

 ازروحن رب رومأملالمتلا د دو تكمل لإ ارهأللأ لوصو دعب دف نافل ك١ ناوجد

 ٠ ا نا ادربناب كل ذو ارق واج فداخلا نا دف فراخ 4 قولا نإ , ام ىذمب

 ١ لوغددع دريوا اوموصت لدغ | عاصف لت مان ةخاوموضص نذل اكبجلالاكقو وخد[ داننعالا ١
 5 كنؤ تاني مخذرول انشأ جوف ةمومذ ح ع نادز:اشهاإف

 ١ | ادا نمز ؛.سحأو ئذللامعاتحأ جرا وردا تار ورض نم 0
 ١ | تاع نيران هد ا نو لي كلذ
 . وهيل اقعد جزل نم فاتن نامت ىنخلا لع دازام غض أب الم نيسيرما
 ١ "شاقل عمو ناكت لولاة تتنوع بدم تعم ةيلؤص ل امالتلأ ىةولَصلا هيلع

 ا نياق اتوع نام نأ دع اي

 ليلا اهقزمن ك1 ١١ هل مراتك ١

 0 2 للملا ة 0

 لاعاو لصأ ١بلتل ادقعنأ 0 ةدملا نام ان دنع خلا كح 0 ةديطسسم

 ناب خذلا مس هات نمو ةا نغم ادعو ارب مه التب أ هب َنَمَحو دوصفم لتل أ ناعم ندبلا
 هل وب املا نايم راشأك ىلأو الازم رنا مزمل 51 دلالعةنم

 ظ مك لاذ اجا كنك . جب لدا
 يأإلا طرت دباعتملا فانت لو هيف صن ل حز ىلا يدعتلا 0 : 1 نا

 ْ هسا لوسر نحةنس هذ واننا هذ يضقف اند نينجلا ثيدحاو مدع هتلاهنمر رجلا ختحأ اداحاولو ىشنلاب

 ا فويل ازاكرسيفتفلاك هاب اكس هب يتلا اذللا باص | ضع نحو ةينملا كب خيو 0 ةيلع
 5 كاس أ 1لادمانرتس دان ابو اهدا يل نون

 005 اجل كانك فخر رالذ جرلبكعدلك ليما طرغ كيف تعان لصرملالاورلع جال

 ص



 ابوفنملا : 1 نسل باب مموهفمالتللاو ةالشلا هلع يلا ةونح جل ناكذا هل ىوهملا»:ع امان 4
 لاةىيوأ أ عاطقناب :رئىم تراصماكعتلا 4 2 ذ لذ مالو ةالّصل أ لع هدعب ناكدأو 5 ظ

 نعمالابجتبيو منع هتلأىضررك؟ب لإ نمر .تفلا جلا نا بيض طقس اقف جولتلاو ٠
 معافترا لع يرش ليل ددو رول ل دبس طوقس طقس ةءاؤلا بضاانق عاج ةلزيخملاب سلا ىلاكلنلا ظ

 ا عيجلا افا ناو ةيحمىهفملا نوكذع ين نوخألاب بجلأمدعإع َنْعلا ةلالدو .

 ب اهل فاللي هسا دفعني ل عايجلا نا دارمأ هناكو نئاج حامجالاب عاجلا مشن نآمالن ةارغركذو ظ
 عامج ادهم ةلصملا كات ل ديت ةيلصلل عابج ادشعني نا ىوصتيو اهيل انعان نوكيا ىويصن الف داو

 نجم ثودح نوصتيال ويتم يلد 4 ا منال غني 1 الع نوهجلاو ل ختان ٠
 له ناف دّدعتم وه و نضال أ الخ ىلع ديوك ورل مم هاطخلا ىلع لوا معامحأ همازاس عب الو يبا ظ
 نوكنزا نوبل اذملو عاجلا ةفلاخم مَع سارتما ةدص طرشم نال ادق سف كال ارسم نوكنا نوير ظ
 فلاخلا عاجلا امن 1لوقي نامل انفو خشلاا بارز هش رانتن طولا انتا ن1 سايتلاوه وبال,قودللا ٠
 خال نول اني1مانونم هلَمْجِيِرْلا ]31ش جا ننه ملا كنيس كلو كا زكتوكلناواطخغنل
 يل ؤجملا عارسملا فاخاًعان ءلعج متصدالف ىلا كإذ جات لعيال نانو ل وتفان ل عاجلا 2 قرئ وق
 ؛ ايمن وب 3 ايخارتم ةركو جل ذأ شلل ن1 لع ددواو هنا منعا لصف هلا لاح اتم نوكألاو ظ

 نم نأ ىيبخ تلو نسما اهلا نايل رل طل ىارلا نا امل انيس نوكينأ مصب هل حامجالاو نسحلا ين

 لدن لش لا يالا نشملا اهنا انيم نك لمار عاجل لكلا حضي ٠
 متل نال نانا >3 تدعو ناطودج م سوس هول اواك دارا ظ

 ءانلذف باوّصلا مم م ايدو نض الع مف لاش هللا في ناب !له نعنوكالش
 7 تيم اباوع مالو نا ْ ظ
 فاتدخلاب يفك و فاملاو .. تاتا اناقه قفنيننا ظ

 ع ينز رض تساو اككابالا 00 ردأ نيَبادعان نوكال سارقلاو عاجلا نم الك نا نيباملا
 , تلا -اهقاوفوأ اهلثم ةينافلا تاكأذإ ةذلاب ةنملا خسن نويو لاتقل يابا اب خنكب ركب .

 نأجحاض 1 اموكنعو اركور وف ىونقلا رايز نعركّسم تك. دك م نم.داحالاو هرم اوناش نوجا
 باكل (خنِف اانا اذا ضتل انجي كنك اضفت |ذ1 انهرتكادب اه اوكسهاذ مانأ ثالث قوق موك
 سيم. هين نيرو أو فر اولا ةيصولا توملا ركدح |رضحل ذا لع ثكىلالن اوف لثم ةنتاوملا ةّنسلاب
 جنو ثراول صو ال4 | مضح ىح يزؤكىلطعل قرضا اوالتل أف ةواّسل اروع ا شب تشو ةيضزعل لع

 دل مذ كهجو لوف زءاهحس ءلوقب خن م ةنس اءاتلإف ناكىدشملا تيىلا هجتول اب كاب ةنسلا
 اهبضفي نال انه شريت لا قزح عيارتا لق ةفل انا بك ابنت ناكل ذنا كة ناذ ناكل لات يذلا
 هلا هثلا لوسر ضّقاماهجع شا يضر تاع تورام نمو ىو ةنلاب توب ناكدجونرل الذ انبع هأوسد وهنا
 لعل د: دج ةلكو دج نم اش أ كار 1 ل انت هل ول ةفحان تسلل تناكف اشم ران اّنم هل لاعت هللا حابأاوح

 لثاو . ةلشلا لعين ةوحؤتالادماول انج ب اككا غن نويل واول اذانك خشن ختم لف 13 .لداجحرم ديأأ
 ديك تلوح ةيتلا نع رلالاقف ةزئانملا مسا تغلاملع كنب سدت تيب. لا نواّصناز اككيفرهاّناف
 ل ااتلا]اةوهملا ذ انكناولا لع لذ م التل أو واصل اريدح لومترل | مولع ركتملد قولا لالخ ايلا ىرادساف



 . يلا لاو دحأول اربع 1 0 هزت اىمملا ةنملاو 9 تنام إن :دأذ اح ىش 3

 ظ ا مخالب َملقناف مهاودرأ هب محلا 2000

 000 عونسفا نال اب تا قنأو هللا نيو هماو د عطقب أو هلع د الهمتلا
 ماليةالن ]لعوب فو دعباتاف لإ وا ال باىصتسالاب ةتونل يظواللاو
 1 ناباتنقيبل سلق لانبل ارككل بجو

 يلا ددوا م نف ىرناكو د يولع حاول هوم هيف ةيبغ يرطب مالشلاو ةدذ :الضا ع هتايح لاح

 ض هحريضاشلا اوعي ملاوفانلاو هإش دزب اوك اني اكديم سن نس مامنه َُث هلل اقاريو

 | قتلا يوب ئالذ ل41 اتا ام اووف ةنسلابدارتلا دلو هلق م مثما ة, نزلا ةنسلا صش وجو

 20 اه هنن ادع 0 2 و ما تالا رانا ةىلاصل ألخ هن

 ًليبوهو هلالذهلو دسم ريح تييل متل اولا ةبآ نم ضنا مات هلونلف حال امو نمطلا لاجمالف
 نيربح هرب دأب ديف همي كتل اقدد“ :مَدْحأ ل لئإَتلا لو نال ليمان اوسج نم هنأ لع

 ظ 00 لأ تام نوكي نان, الف ول أحاطت

| 

1 

 ١ فاعلا جاف 000000 تلاوه يلا أع لدي تا هلوثو مهر لا د كلذ ضج

 1 ييرؤعللاو باونماو ةطصملا الثموا ريخ ةحادلادسملا مح نوكدش د ملا ذملا ةاغاحلا انو ةدالعلا

 "الفلا ترخو مف لاي يشلا نوي ا رزقنا 0 الا لاش هللا دعم
 1 تادلة لتنولابذ 0 يسد اح بأم

 1 والت ةخوسنم يطفو قرا تا
 : , ظففاذ ل لنه طقفومو ملل و

 "0 غنا نموت اًموهو مكحلاو ةودلكلا ةخوُسنم نوكباذ ل33 أ مانقا ةعبرأوهو باذككا ميق
 ا ا 00 0-2 نأ | يددامىلع بولَقلا نرضور انالاب مالثلأ د 5

 ١ لج زجيرلو هتلا ضان ىيستاله كرة: ملاهت را وئام الك اوال لع هتاف كانذ ناجع
 0 للبن افرق سّرفْلا :ناك نوال هلاناو كاان اانا ىلاهت هلوفل م 38 ةواصلا لع هئاذو

 ارلع هتارح

 ا

 ٠ قييكر نأ وألا تومي نامي 1 كل اق اًديض ا نوكالف هريغب د يشوش
 اب داملاّنأ هقِضَحو عواتللا علاق مالثأ هلع مهأوإ
 عقلا موقياثا لك بلاس ككل نال كيدخو تنير دب ةدما باه تابوا الملأ توم
 ا درب ىذأ اكمل ناب 2 ىلا هيغىلع ثحبلا اذه لاجل الا و تول يؤ يح

 رام قب اول مهلا ماع ةايلا ةمقسلد مدا افتر لاوركملاب موني ىذلا ئ
 ش هل نو 0 لاو انتة ىنيحلا ىف ابجأو :دام تو ١ يوجتول ادا سيل باطنخلاب

 ددانٌرْفاّذاو ىهناةيهفلا دارج د قشور الص لماع ثحلا هل اماف المح دوكالع هانضْوام

 دال راك 1 ١ 21 هض خذلا ىرجالف ةودلتلا خوضم نوكيو نوما ١ جوان ازعرملا ةيبدحلا نبال

 لالا البل رض ةوالخلا نود طقف ما وضم ىاثلأو جوال كانك لس باكا نعم قاع

 ا .٠ اتعان حارا + ىلاطت»إ ف ذ.لوملاب دادتعلاو توما 3 قشؤكماف كلا هلوقب تالا تريلا
 ٠  8قلاب تنل موون كارلو مك ود قف ةدالثلا وشم كاقاوربكوهو لولا .
 داك ما نم تحلوأ خا دلو صاقو يأ نإدصس وو تائباتمماإا ةثالث راض وعسر تارك /
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 ضال او هانعبم أعَب اه دحا يعيق ركل نارات لن انا: فيجا ميلازْنهزدملا منهو سدا اهم ٠
 رّرفلاؤ اكرحملا نوداه دحا مم لا هم 0 ظ

 14و ثيمات هتازئا< هبل اهوعرافانبزا ذأ ةذنملاو فلا لن ناك ديأطسن اقوراب لذنئدلو
 نيرا نعإقذ دقو اذ هن اتلا ٌثىالت نعديعب يقل نعاتن مهن 1 ةوالثأ نود ملأوهو
 هإوقب هيلاراثلا ام عبارلاو ع مي لديالب مشا نوجيدنا

 ه داق ا اع ضلالعاقح ... ةداين اكركحلا فصو حسو ظ
 .اموساعوويبم وصل أ ضو خنكإم لأ داق ص زيكحللاة م ضو 3 مالاوان انمى
 . يدلك طبرشوا ااذم نيتفكر لع ةهكر ةداي ن لثم :نج ةداي ئكمنع ةيخارئم تددو اذ ضل الع ةداي اكو
 ليلا 31 .ةالطإ|إ- يرن لطملا ناذ قضللا نم دانسم ىثيرش ممن ازج لاو لضألا رازجأ خر لتقل ةرانكذ
 امزأولادشملا محو هيدالع تشيللو مسا لع قطن« ناوجلأوهو مولى ركح هإ دوصقم سم
 فان دضمأ قرح رح ءاننا بجو |هدحأ مح توف هنودب ناوحلا دعم نانسي ديتلا لعرممشا

 ةفل الا ءوبغم لو قوه للا 31د بسحي ديلا نو دب ناوجلامدعمزلتسي ديت نا اوذدارا نأ ماب
 فيحزم ناطملأ .زجأ عقلا ناب بيجأو ىهن ايسر اي نوكي ل وهف يل لأم دعلا بسحب هارالأد
 ىنفانيزملا نا دي تلا باجي لع ديلا لال د زمننا هعانقرا نككيوضو يرش كح ءازجملاو كبطل
 قلطملا ءازجاوهو يعرنمل اركحملا عفر. دّفملاف ةفلانخلا موينم لرق نوكل ةيظنل 20 دب ءازجالا عفر
 رر 0 ىكل ديقلا ب ابعا ةطساوب ل. ةفللا هل 1دب 1 زك

 دست لامي ددعرلذا ١ . كم قاقلأو انوع
 ركسملا فردا اضناهنوكوكي شاشلاوان رنج وكانا صن ةدايثلا نوكنآ كس ٠
 روملاو نياوتملا ىنحلاو ب كحال لع ةءايثلا ناوج ف سيظم فال لاو هنرفت اب

 بح ذا يبكراإلا أيما ٠
 ىبتحم نيإف ىتدحاوأ ىنحلاب هاني دج لعاف
 ناعالاب صول ادق دز نامالا نانكذ سلو

 ,ن اتلاالب انه نكاد ىاتلابوههرابرخلا لو
 ةئام دج. كك ابرك أ مالتلاو ةولاَضلا هلع دا قىهد دحاولا بج وقل لع قلا دانا
 فل كن ائلا دق دز دحاولا بج ب كك جن. وان دنع زخش ةدايثلا : كراع يرتد

 باكو خن ةدايزل اذا لتقلا ءانكؤع سايتلاب ىاهطلا ةرانكهلو نع عمجاضغب نامل ةذانكذ ٠
 هواك( 3 هدنع صصخل انزال هدعاتصْش تسل ةدايزل ان ل دازب ىفانلا دعو سايل اب نسف
 ةرابع

 لا د٠0 دس

 نا ا سيصلك مساس با ل سس سس م م م ل سس سس ا حم سعسم

 اناانلع هرب 1م دال لم تلا ةدايز لنه ذل يريدلكدائلا ىنغ صصختلل ! يرحب ل نأ نان ظ
 دخلو ةياذل | لول لضم ءاجارم دهب من ل اجو يح دجاول انتحر دفملاو ةحئافلااندذ
 نصا و هيف بنل او يل نوكب تح دوضول ١.4 اذه [ذم نكي دل امكن ات نأ نعمب طقض بوجبا

  رظ أي ماو حمب هني اًيجاو هنئازجأ نم يِ نوكينا كيلو ةراصلل اطرشلب هدوصقم ةدابعربل ل1 ٠
 ٌقاضل تدل ءانعم ناك قح ب ىجرل اب انلقولذ مب لا ةواصل نوحي دل لا مب ةواّضلا لجل لب ركلات
 !تعملات هللاوطو ةفينحابا ناس انهو لص لا يلا قراضلا مازاد دعاه يجو مزيف املا



 ص نال

 | تلابهم انهو ةعدر الع ةدايأل اةحايأو دنملا بوجوك هل ننمّواعو هئىل هب اًضتخم ش

 اعلا انك هور ذل تانجو ةولجلا 3 لدتج
 مدللسلاو واصلا هبلعىتل ا لالخ! _ذ ضد

 هنا يماتلاو غانا ل فانك درجد لع َنُياَن ة ةفص هل سلام ناب ى لع لانمد لأ

 00 13 تانك اضااك مجد لع 1: ةقبم هلامو 000
 ا ةالقأراادهملاو 11010000 ا نام تا 1 مدقني نمحلاو مق

 | ىقبزم عنو نسل( اذ خرق دش دأا دل نم نينلكملا عيمجزم ند جم ريخالا مدنا

 0 اومصع هاذ مالتلام ا خوش ف خميالا 1
  يربقتلا اى انكت إل نل ا نع اومصهرل ناو انا اننع ىناغضلا نعو نيلملا

 كل واثر دلعطص انك يطيل! نا
 ِ نرطت ةهرادلذإ] <بدصدصع ىلا هلاففأ

  ةمجرأةأذانوككرل و دصتب هنع ستي راسو هيلع هتلاؤسص مرككأوبل ا لامفا ذا هداف
 ناي دامأو :انقالا دل وهل وألا ةلاح ذابت يني دم قوام 51 دن ابدت
 هن اولا لغبلاف ةمترا لذ نوكال اوس نأ هلصاحو مب هادف دقالا لس ايم اكحا
 حابب سف 46 و ةككو لعانلا هت اذ. ل دوصقم سع مأ أرح اعمل مسا شو هل ذ نوكدق دصنللا نع
 قالو ل3 لذ نم لستم الما ىلا دصتلا دجوزلك و دنع يقتل نم دو لذ هدبصت
 ا 0 38 ا انءاذ ةيصعلا فالذي لف ىنملا دصت نككو
 ابا لات هل ؤنك[ عانق :يجنماثا للاب اا نم دبة وانام للا إع ةصعملا
 ا ل اقامكهتنانهوأ ابش هيلا هدرس اناطشلا نم اله هإتضف طش ذك نيَخمولَتلا هلع ىسوم ًَشس

 ' نايبلا ناكأذأو اع يباماكأب دإدحلاو كلل ب ثيح ءاطخاف اذ ةنع يرام لكأب ي أ ديرو د ىصعي ىلاَع

 هلو ١ ةعيرالا لاسفل نيم 1 ىأثك ,ادقالا ل لاعلان ققم

 : 0 م بورشللاز بجو و ضرث
 ايقساو ضو ِلعاّبجاو سولا )م جيداب ةهدس لا ة ذب ضصتيانيل !ةبسثلااب هاف نا نم
 4 انكياطخلا لحرتي كمطف|ضيأ .دابتجأو هسا ناقح هلا اًيمْطق ن 2 دع تا
 ْ دعا تفرس و هوطقسا نيلوص لارا ورزا لل ةمبانم هلاضا ار اكف جوانا

 : هلاعزماىقاو نوكأمو "هل امتاز ددت يذلا م
 1 ددرت امرغنم ههجو. 2 ى يتقن انيق دبانا5
 1 روسيا قح حايملا هن وك طا واد كحد

 ا 'عيغو بوجولا نم نص اثمخرو مداشلاو ةواَتل اويلع هل انف انم انعام نع

 ًايزلادجو لع هالعذ ةناي انكح هإهش فص يأ لع :رذامو ةنَسلا كات لع هعاقيأ ث هب يدق انناف

 ظ اوم ذمكااكدتن ىاش هلوغل صا عا ١ 5-يمالتلاو :الشل ادلع هاا 3نانما 0 يفي

 ىاتلل : كاما نأ مهارإ حج لاطتو درأب عهننأ لاك مة دفن ةئاؤعإا 0 هدسح ةوسأ

 1 تاكل يللاب تامل هب هاننق لأ ناوجمالتلاو ةواّضل رع هوض جك ةطاص ما اماما



 تل أرخألاو صاصتخأ لا هدام اي رك( فخ نصرا ةيضوضخلاو اتلأ ددنعإصالاب

 . نياكلأ ولأ انها ١ دنم ىتح يبس
 77 ع ا 00 نانللاو ظفللاب
 ام ناجع علاق رأي . راملاع لوستلا غلملابو
 يه هللا جورب لةفسالا حلا كدا اذو

 هِي اكوا ةءاخاوأ ٍةباتكو امالاكنف هب كل اودع ب مالنا هبص| قل
 ساشا ضع هلل ل ولمالس ازعل اق ناتلارأجاهبو مصقا لماحلاو ناتناوعو عواد ةفاوتووهف ٠
 يلا .درتاوه داو ةاقل.لحزاذ د نعال انب الان اكؤ طالب ّنعطلاو ٠

 نايا 00 الملاو ةواضل املعٌأ ا بالا انه نم 9 هنأ 5 .طحبال

 ك[لان اك تنإد 1مل اانا ةثالره ءاهضاأو طابو ها ناب يولااجتول الع ماكحالا
 55000 0 لا حملا بالاع مالتملاو ةواشلا هيلع ىلا هوم

 و «لارب لزن ىذا اوهاذهو غل املأ دوو ىلع ذم الا تال | انل ترهظ اككؤم هاب هلشب ظ
 000 0 لول هنا 0 1 دوق دارلاوهو مالتلا هلعللا سجن ديس ولو نمل

 3 ا لاذ كيللع نيمأملا 02 لن كامن لوقو سبدفلا حور ا
 هلوهل هيل رانا ام ا حازم

 ::نلمماو ظل لاو للا تاما خامل ب نوكتام همن
 ا يمدد دلال يردك, ناب خاب كلا دا كامو ظ

 ظ - ١جاوامحأو هللا اًوناذ اهدز روكتستّوح توم ىل اسف: ناىلق مث وأ ىأ كود ىف ثفن
 ةوطملا اروهألأ ىف عقرلا ىلا يدوب الكيل ةنلاملا كرو ةعءوىنملا بالسدلا شامت نذل الطف '/

 ملون هيل ١داثا ام كانلا و ا ظ
 ره ةلّحل أ نمجهملا هت ن نم مادهلتلاي ن

 وكت ةبهغ غنم ١ هي لم 0
 لافاكةهش يعم هب نششف ؟ هزبح نم ىؤس هل هأربأ ناب الاعت هر ني رفاه تشاد هله
 ليلالا رع دراب بانل كرت هن اماهل لا فيت يا دهو هتلا كارلا. ىإنلا نيب ركل ىلاعت هللا

 ىلع حن وك ممالجلا اف الود امابلا فداخياتلطم 0-5 دو هج ظن ىبخ نهب ١
 داش يول | ىوسش نه ىاشلا مت متل يلاراشأ م . دولا الرعد

 اهلا نوكنازع موف مسا 0
 لو 000 .هلوفلرهاظل احول لا هيصتمامو ,ىبنأ نوك انا يا اذا يل أيصنم >

 سصق ناكل هاو ا لوف نكك

 هال ام جون لاس تارا



 نىكيسرقلا 4 و فد يوتا بويل ككأ جامعا: نأ نم فقم ةماعلا هاذ ظ

 ش ظ لا لابوغ نع نوصللري 1 لملأ ناظنا لَم دو
 . لوم ام ناكت دصق راح ىورمالتلاو سلا هلع هيلا ىرل اذأ هلا ان دنع راتخلا 5

 0 للزلا إن نع نوصملاو م رمل دلال ةذ ةده د :تنادصو ةدوصفلل ةلاملأ كات دعنا 00
 | ٠ هاينإملانمويغزم مؤ وراطب ألا لوا أي | اري هر قو دال 3-20

 ١ 7 !ةضصؤ نا هلا لوسدأي كاق ةيعلل نا يورامذ مالشلاو واصلا هيلع دم 00 ناياوعو أك
 ناو تارامالث او ةوارتلا هلع لاتغديع 0 دنيا 0 0 0

 م نم عيغ ا 0 ا
 ٠ .اناوصررادو هدانتعإا ناك 00 »الذ الخلا | دالهجتلا لعبا باج
 0 كالو و 0 ةعماببا 00 رشد نأ نوي ما ف كنك

 ْ 0 و

 لاف هب اصوصنع ثراولل كأم بصي ثرالأو هيل دل اباكككانت دوأ م : لاح هلومل انجاهمى ا ان

 لس قال نارجكذزع اف نانوجتأ 0 د هطقزع ةمرثب تناله تانتع

 راخوهو ضعللا داذ عش ةثعللا 0 0 امله اوملتخأو اينو د
 5 كي نك : ا ءلالق ادار وسل 1 كاوتع 37

 اربازقو حون ةعيرش هِفنينلتغ هتشئاو أه سنو مهأرأ ةعيرش نم ند
 رب 1 ا حم يابت اوبال
 ١ عسا 0 12 ا بذي نا ب جاو ؤاؤرّوم

 2 ينزع ةقح وألف يل دلو ىابش مدقم ينال ديلتت نإ 2

 ا 0 1 الاهم يل نم جفال! اهدي هع 3 للتلف

1100 

 1 تسلا قادت 8! اش ماج ظ

 ي



 كوين الايد ١ لزمن ذانتي لاق كاك
 ىاايقل اب كرر امد انتل اب أ دال لصحاذأ كرتي قاتل ايِلَيَت نا ىلا كك بهذ مي
 ضل ذا عايتلا ةهجن يهتف ىابتل ايالودبالأد ىاَمأو هيعملع ةج نوكالف .اطخلا امتي هيف هيأؤ

 مهلتنب تباث ئدلا 5 بك 6

 لحأ أورازككا تنال أره دلع لاق قهاشلاو

 ةقاعياجلاو ببجيحلا ديلقت 1 اب اينلاب ري, ناحئاوسانلطم ندا
 كي ءلعفاناطصا ى لام

 1 2 0 ىلتحلا قانت لان مسايق 0
 هثالثنأ اصلا 5 ل معاق ناطر ع لان مساع 56 هر دلتْب امل م ماع انإمصانقتاؤ#ب ظ

 مق نمعابدشىذلاز» .٠ لكلا عابس يرشتك 0.
 5تلازه نم ناك ما انه رملا لمنال نمهدرثادا ا

 اهعملائت هتاوضر تباع لوفي العم اح هناف شاادقإت انااماهأب عا ءاياه ِيَرَع نم اويكو فج ]
 لك ل هاخم هلأ لوس ن نم الاعمال را هدأ نب ا ظ
 يناقلاب هندي“ مم ناككذا ١ اانه هب ا 0 هلدجو لو ظ

 لسدود يايملع كافرا لمع اوف عريش ند نكي

 لا كلا نام مزيان ىلا ردي موه و انه ىغ ٠ ُ ىلائّصلا لوس ايلا اما دعارم
 د كالا 5 كل لل رزاو ىل ظ

 ةهينحولا مطرش و طرغي رمل نا لجو فسودولا اقف هيلااناشم نكن للا لانو 2 9 ١
 ميلان ةتمتلا ب يقل ةيلا ناش ناهد ىارسل ابلغ ا '

 نال ورملاكبل اذلا ذل ةقرتل اكرنع ناتحالا نكم امض هانهضأمتماذ وما ريج لأ ئعب !يلاكوش ىذلا
 نامضوربمب ناعم نيعو لع نايل ند كمل اي ولعرامدلا هتمضيرلو هنع لاه هنلأ ىصر لع اوف

 ىو:ناماهدي ىلإ نلملا تنام انعوبرلو ٠ دقعأاب طرشلا انايضو ىذشلاب ُبِحيىجلا ناضو طرش

 هيل اعمل راق اهذع ريل خدامملوقلع يرتاح كذوراميلا لفرع يونلا ناخ يمان يوان
 3 فالكاو انشا نالمخإلا انهو
 00 كنبات لد نوكيدلو ماش

 بك بن اليت مانولاب يدلل
 مضوامامأ من 00 اي ياحصاادياَتن خف ىوكذلا ف هلتقنملا نأ كد

 هّماخ اا تكف هلب هايل يذلا را تلت نوكيل اهذ انك د اعامج اريام ٌبييالف ذالخ هيف
 ها تار را أ ناكمإ انيلساوكف مهيب عشاذأ

 يا م: نذل هاف ربسهطت نا مالنم عئاثلاو
 سمي مف اع سلاو ' ” نصج لوف ىهو حرش اك

 فرسمو ىتحملاو يمشلاو ا ضن أنس نو هآوف تريشأ أ: ذأوناتلا نأ سمي

 مضعيوأضيا الت بيث مرشد كيو ممحازال 1 ْث ؛ ةبارّصل |ظذموهف هّولعو

١ 

 03 ١
 هةففضقه 3 ديب ف و دل زيا ”ىلةيلا ١



 ءلباقمل

 ٠ العزل كورك نعو نوم نوكيا ل توكتلاب عاجلا دفعني لقاك لاقو صويقللا مماثلا ٠

 . 3 نادوق نانهو يلا ةيمص ذكر و تلا لات هجرس اما ناجل ألو دل لول ني ضورل
 1 ناكوامز عمل اعت هللاوذر لعل نسما ةداههت جرغذر نم هوركذاهو داوخلا ةحرد جليذأو قاتلا

 . باجل ىلادلولا جذب نزدلا 2 .لنإل نم دام بابل جات نإة ورع قل انو ديسال ن.لا ةدامهش لقب
 . كرو زيؤللا لاا ةرهاشمو عامتملا لاتحأ نإذ يونذلا ث مرلشم اود اط مرا هني نال ديفي الخ ة ان
 4 مداتلاو َناََصلا ولع وشل ةبعم

 هلا ةواوفنتا انا نكطعمؤتل امج لاقي ةانت 3و زعل دا انكلع نالف عمجأ لاند روزا ةنضاوه
 < كاتنالا ةانتالاب داملاو يرش لحؤع ىمحو م5 هتاؤص دعما نير حلا قانتا
 ..الإسل قلغتس لا رالب نيدو رازلا ةانتاب ةبعال نازي ربه ججلاب ديقو لسن اوأ لون وأ افتعال 4
 . علاود هتقاقنانعرالثلأو ةولتلا لع ريع دما نم هلوقب نزاحاو صعيب ججئر قانتا نع
 « كر نملع دراعزارتجالا مدئافو زكاوا لذام نامز هانحم ور دنهل نم لاح صح ملؤو ةنلاتلا
 ١ ناناأو ذشنيحألا دهجلا مج نانت نفح لاا نازل اخآ ىلا عاما دانعن أم دعم و نب يتلا اذه
 _ كلللع ةريواهؤعم بورما سنرد محلا دارا عاببا بيو هربغو ىجرتل علال هريغبو بجاحلا
 ش تعامل زم لول عمت نأ فدعا لهو يواتلا ذل بوجولا ىمم هلذ أو يرش ماوهف متأنأ حان لل
 خامتجأرف طرمتو يارل اىلأ ميف جاتحبال اي موش اوم يتعا نماّمأو الصأ عاجلا ىف مين انيورناوملا هتف اوم
 ,لمتلة ملا هذهنم هزهأوهزم عيمجزم ىوم لان جمالع قافت أوه ل انيزنأ هديع متملا ملاذ لكلا
 ةمدلكأكورزقلا ذانأ ىاز اناَذُِه جاتعالا هذ مكالمندو هريغ نود يأرلا ىلا هذ جاتحيامف نبستجلا
 ف هنزسو كو ءهطرشو هرهأو هكر الو محوضول رانا انقشأ ملا عكدنملو ه انس ددو هفرفت
 : هلوقب هنكم ناب ل ناغأاق

 ناشلاوز ؤلصالاوذة يزرع . تاعو هتك ّنابرلعاو
 51 عاجتلا لذولانا خل اذه خل سثلا هو ةيزعاهدحا نيقيىلس تبنيوهو قانتلا عاجلا زكر
 ىدكدضلا 1 ديحلا

 مه غي مهتم كورال أوأ ') هم صيص ااهناو
 ظ لنتلا باب نم تاكا لمتنا ىف وعرضت نأو لكك لع انت | بجو ام .دابتج لا لها نم لكلا صني نا يا
 ةينلواهّتعو رشم لعاعاؤأ م كلذ ناك زكوتلأوأ راشلاو عر اإل ة اع دابجج الأ لهأ عونا دا اك

 انتل عامجاكنَو دجوب لام بوجول العال دي وتس موكواواشدام نحل ع ل دب ممل أ ثححزم
 ظ مييعنإ هتف كجاودل ةنس كا ذفرلغل )بق عيدا لع

 ! لقحعنن توكتلاب سدإ نوعي 0 ا
 . دهانهو ضعلا.نع كو علمني ناب اضي|]منل اكضعل ا كدو ضل الكي نا دصختل | ي
 . داك[ كتبنا دانعلاو دإنعم ىنؤكلازيرلكلا طش لة وكساءاجأ انهت بو قستلا ةذم يضم
 لزم ةّحلتلا د هاللا نموهن اكناو» دماج نكدل عاّمجملا انهزم ّنا عولجلا 5 ونوتابلا وو د

 ا
1 

 لاوعأا



 ىتاثلل مانا صل انهن نأ انلا هلع ددوأو دنهل اك زجرعضتملا طرت ورهاظلا ف الغ لامنحالا
 ىدملاو لام معوكسب دفع ةالقاؤن اكول ايم مح |

 تكاتملا 51 لاذ فالخ لع ره دنع محلا ناك اذا مهوكسزح دعوه مؤاذو إل د قالا ترك زمج ولا
 ةالتوكي رجا لذ ماهز ىذه دعب ايف مالككأ 3 ركفل كإذ 4 نأ نو ذأ سوحا ناطش نلا نع

 مكوةنل الد كأل توكل تعب ولف اما ىو فالخلا ابان مرعهنكم ماديا عب نان 1
 دافع 1ل نعمل ىدويالبل لق لا توكم ريسي ملاثا ما لفتح هن ل ظن هيو لاقرف ىلوأ تالخلامابفأ نا.
 3 : 31 نايعأم دع لقال نابتعاو بعزم هزلي الفان ركذ اك ْ

 دارملا خناأماذأتلا 2 داسهجا اذ ناكزم هلهأو
 م اوعلا ما لاَقكرذأ . . م انهن لاك انو قغدنع

 الو ىلوصايرمل يزل هيلو ماوعلا د|تاب داتا الف منيت ايس واَدبتجن اكنم حاجا لابهأ أ
 نزوالبنيحلا ضاقتساوماهقس لاك داتجالا نع هف ئفتسم اهلا رولا نعاتن ام هبشفيوسل يلوصالا
 انهو راوتلا حام هِنْيكَم هذ طرب سل دامهجالاو ناؤملاب ةنباناّاف ةيبرشلا تانبداو تكول فد
 ا ةانتا ّن 1:انتس لانه ىلا ةجاح1 ةاهاظلاو مجان ب5 داي ف دلع
 نقلا نامكاابشدالا هذه أل دزجون

 ادام نوكاتت ىرهاذوأ ١ ؟قساف نوكأ هظرغغو
 يَرَملاِب بجاو همالك  فقؤتل زي قسافل اب دمي 1 ذ] اَمياذ نوكبال ناد.ئجلاو طراني نا
 نيل انل ا وعدي ةعدب بجاص يا اوهأ ذ نوكمدل نأ هطشو ا اننل ١ نكذ امءاؤف+ هدلتَشس بنل نوجيب لنآ
 ن اكل ةعباتملا نود وعلا ةمأ نموه هلا لهازم ناك نأو هند ةالط 1 الع مْ مانهرسإف
 امل اوعري نك نأ حتر بحاص ىنحرتل امام لأ لاق ةيصجل !بانإر وهغملا ةعبانلا ةم1 ملا ناطمد
 دال لغم ناكذل 21 جالو بدت «اوساءفاناو هنرلسي هذ لرش هت لقال روش ةكو
 ا هلا يي انحح ذ امك محلا»لاو الا هإوشب

 هياسعو دن نمالواطرش ٠ ةباشم نه ؤكردإو
 فوف نم ةاثملا ءاتلاو ةروصككلا نيحلاب شملان لو ب اتمن انم دوكبد جلا ١ طزشبال ىأ
 ةَباه ل ىلع :دياز رومملا هزه ن1 مالهلاو ةولَلا هيلع ينلا)فيا

 بول صخ أ ضارفنأ 2و بن لهادي اطرشر باد ظ
 طرتشي  لانكو ره نع نيب و موي قرفترل تضم لع ل ادلا ةل دالاا ةنيدملا لها جاب لا ف طرتضي هكا ظ

 تقوذ دابتج لأ لهآ نموه نم ءججتوم نع ةرايعوه و عاج لطاقنأ غيجاوب كاذ سلف صح ضافنا_
 ةدمأو ةعاس ة فانت الب اقلبطم طرشي هلالع نوهملاو اذ معلم مها دعب ةئداحلا لوزا
 عوجر نآوج هطرتش نم دنع متدئاذو عاملا ذل ال هدمب عوج ادم 1 زوجي قح دامها فاك

 عربلا حضفاكةتفاربطع معاجاضقونو مواجا فر هرسع كرها يزل ا دج جلا لاخداوا مضارتنا لق ضعبلاوأاككأ
 قاتلا مهم فالح نأ نجلا أ ةمطرش ارقد
 : جلاوه انرغاذ سانا خجيضتما نكران دنع

 اعرض وك درعافياش فول عوقد فدع عاملا داع ٍلَط رشي م مصعب لاق يعل

١ 
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 . لقيته هن 1 عسب يذل اصملا ؤ حاهجلا داقعن | عنمفالتحالا كإ لذ همس ل يصعؤمأ فلتخا أ ذاذ
 ١" سلرلذذا معمل انكدبال ا ضمد ليلصت جامل طله ميحتت نطو داب هزيل دو هنبعل 1 هان دا جبال
 - واةساينلا دعب صن لزت اذا اكقبيرل قباتلا تل الا اف دو دجحو دقور ممل لهأ فانناربتمملا 1 طرشب
 | منحنا زعإَمق نيسان هعسلع جلا ةبامتلا نيبدذ ناتخلا داول اما عبس ماضتل هزص أو ؤدضلل امزاي
 ١ >اللاة سم دع طارش هدنع هاثنلا نأ ضعبلا نظف ناتياو د فسوب ىنأ نعو هم دع دمت خو ةاغنأأ

 . ضكل حل كيزف هذ نات عاجلا انهرشن دل لب طارشملا كال سإ هدزج دانفلاأ "نأ ةكانملا ضعب لاك
 | ةهبشوف 2 ربئطتل ا عاملا فل انكرسل هن ال دفن هيف ىصانلا :اضّقرضفتني الف دحاج

 هاذ ف نحإو فالخانا ١ .طرتشي اطر ممل عامجأ
 0 ب ”قملا هلصاخ هكحو 2 نك اك هل مام نوك

 ظ فواكه داتش 1 غاهررمعي درت ٍدحأو فدلاخ ملأ خانتجأ امبالا داون ل طرمشن ىمب
 "قول العروق مادو (ل وانس دا واضع قماومت لم الخأو قالا هلع فذ ةمالا ظنل ذا فكما

 ! جت مولع هت هننا ناوضر نامنسو ديعسو ليس ةتفاومإف ةباث نكترل :عاتت هتلاوضر كب تأ ةماسأد ادد ارم ناو عقل فلة ذؤيب هنا
 عامب رت ةماطل )لع ئشنا الاد لوه : جرامل ةماملا داقمنال ةفاكهد يكدلا نم ةعيل بطن عامج الاب
 نسكلا ةاص | هاظل ا نول ةيجلا ف طرشرم) دكك حاحا داق الاطرش ناك نأ و لكلا حامتجا ا ميسجنزافند
 فول شل يدعم يزل دانه علا مولع موالد قاع ملاوي موصخ
 أندنع ميعالاو لاق ثيح ما سمن ةرابع ىشب لالة لوقو ةءايلمواشم عاجلا نك السلا نم
 - اقوول ثعاوغلىفنأو عامل دمعي لاف نيق بلا توكس عم ضعبل يؤفوأ 1 قاوقشاو نعال اكان م

 تل امن اكد ملح يلا ئغل ا.ككل جوال اخو دملولاربخ دل وألا كم ضاوملازمعب جنيب تير دأو
 ْ زك فايق ناكناو هماكركل

 انو
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 نا اينيتل اراد لوصأو نازيملا عقول و بككا ةماع خانك هيلع :ينف حلل أرخ ديكر 7|
 يللا ند ىطق لعل |ىنمإ هند ةوطف ئنالا عاجالاو نوجحرلو دحاو خو ا ناك ان ناللا ةاونلاخا
 هذهل ةمازك هتانإ ةتجوهإب تنس ىا هد !ع اًمنيمرسل ةجح عاجل نوكذا هياوجو عطتل اديضدإ
 جلا عفوا ًييطق دنتل ا دوك طرا ذأ ميهذم الط مالو لادا اسال
 مون عفوف الص وطق نع الا نوحي ناوصشن انهاق ناف ّيطتلا أب ملم ككل توني ةرورضاوفا ٠

 الو اك تذبل نائم اونا ه1: ادحأوه ىذلا عاجلا ناك يعطف يتلا نوك طيتشاول ما دارا انلف
 , دنا اف طزتشرل اذأ ام ىالئئلصا دوصقب سل دككشلاذا ىوصل نم دون 'ن اد وصقم اّمأ بجيب
 ٌةنياتلإ|ضومقلا ذل اكدكأنلا ضيوف اعطق ناككذاو عليتلا نب طمرككلأ تاذا ديف وهفاًّيظ ناكاذأ ٠

 عيل مادي أ نأ هن 1 اًييطق دنت نوكناوجو عازل وكم 1.21 2عأو ل الازم نأ وكلف داو معلع
 دملا نال كاذإف اًعاهإ حس 1 ماديلانأو نالطبلا ماظف ىطق ل دب تبان محاط ىصع عدس حيدافنا
 حيولاتلا ئانإل ا تبانل تاز 1 حازت ىؤصتمالف كحل تي :اديرا ناو هيلع قداط

 1 ١ تناله مهمانيلا اذا لولا اضل ا حاجا لكنا و ظ
 1 ١ هل را 6 وعمار مح هل يكن اكو

 اما كؤاثيدحللنم ١ اتم او املتفكهناب
 لمكن اكهزتن!عرصع كلها عامجأب ةباعضل ا خامجا انيلالهف اذا كسص
 ._. يروم اهلا دينيف هإ ناب ها سملا ياوتملا ثيدحلا

 د احلا: نوسملل املاك . . هارف ا, لتغللا ىف هنكك
 امام .امرلركونيبلا مشب ةويسشدا لوف اثم داؤلاب عاجلا انا نتف نأ كب
 تخالاحاك مرجعو جيم أب انس اورهملا ف عدلا هطظفاححبإع معاتتجاك مورلع هتلا صدت وسد
 كولتلا ةلمناوشإم بدة نامل ءاش ورلد نود جوف داحنملاب ةنسل نكن كشاف تحمل ةذعأ

 عامها ماقانإت٠ ..« اونا ٍتامدل#
 ِ جلا سعب ماركلأ بحل 3
 تااسرف نوكي مم ضعبل ا تش م مطعن صنب ينام
 ان ”متاَمو قحلع مع ل هراجاو
 قفت انا ماجا لسد سرر مف ذلخلا هيالاصا
 همالنالتخا مسلم نه ةلمأللا نم تلانعمل

 يلتيعطق 2 الخال ذأ مراك مهم اضن ربا ىقتلا عامجلا ىزف لاذ دحوم تلمع عجل نأ سعب
 اك نو هترإ ضعب ا توكسو ةباتصل اضحب ضنب ناك ىزللا عامجملا مث ناوتملالاوأ ديالا يطق ىهف
 تشمل آم | خت نم عالج مئه دس مكصوصخمأ احل | ه] نام ناكو هدحا جركل انرزعابعطق

 - هامان ّنااقل | اكشتساو :ءاضلا نم ىوكتل ١ عاجلا نو دان موتس نم فالخ هيف
 1ث طفالخ رف خس ل قلع علاج عاجلا اذه نود الا عاجأ نوكلا|ة ناب ببجاو صيت
 اضيان ضار زلف مام دحاو هنع مجر مث موع تن ىلا عاملا عامبملا اذه ةينر و دنت امعمخألا ذه ثلتخأ
 هل ىف 1 نوكت نيخادتم ةلا فالتام هل ىو هدحاج لشي طعاما انه اررانلا ةركذو ميضولا»



 مانع

 ملم

 للا دن ما! اطعام يسع اما نا

 نسل يمل اه هج ِ رو :

 معفاة زانهو 00 250 ا اذا اق ام 5

 ٠ 101 يبول كن جرت اذن اصلا بو نو كوتي ليغ ائملل 54

 ظ كتلاشلو اهباعاجلا توك ءأ» لاوق العوض هر ك3
 ظ لسعد طض بل اذقو لب دل رش ادض

 17 نأ عاعل جا موه كلذ ناك لاق أ له ر اطعم از مرصع 3 ةيئسركح قباوفلقنا ذا ولم
 | ”!اعم درئاقو ةنالؤيفف طلاس ءازشلا هلام رخأ ل 0 الح اره دع نانو وا طاناهارع

  لؤللاندحلاأ فد الاوت د نجلا عي ديلا فاونلتخا انك انام لاب ل انين كلذ دعب نوحيالف
 | رهاب لوتلا نوجا نزجل ا دعأب .لقد عضل تف اكوا. ولا لال ةزعاكو يعلم
 | لافا ا ا نت ذاَقو هوقو عضول ا فه[ ضنقوأ و طقف

 ايبا 2 07
 50 بانا عالى ةزاهتردقاذ ١ ةبصفلاب ضرألاتقلاقي ى دنقملا ةئاوه

 ' كلا[ كا قإفف ةأواملاةممزعتسا ا واملاب لأ ىلا اهدحأ اص ئماختسا الردتلا م
 ل درسا نيضل علا مك جاع ةلكذا ادي ةنللاذ الايض ةماماادس#
 ٍ ' ىيقارلق نرصم وهو ةتيارشم 1 هظمراشل اوومم انهو انسأ نال دانبلل ممل سايت ًاذالع
 ةييبحاق املا 0 1 ”انو ةياقمرلاتب ساقو امأق

 روس هلي لسأب عز نيف نأ 1

 ئاردتف لا نمدانلا ديل عانهو عز لل لتر نين هتامداس ال ارخثمالك
 لعوامل اعاني 0 داملا نأ كن منال ا ةهاأو ذل اماما

 مدل ءاوهورنال طيات هجرت املا يلِصْلاَق ىاوساكرب 58 وهو ما نابل اان

 اسوا 206 كك عزا دوجوم ةأمعلاو اذكدلحو اذك لص لا ل امت هنأ كح ايرتم ةناباد
 ةنسلأو با 0 0 ناكيأو ىاتتل أ: ناولعأو دضحلا حرش لع هينياوح دعتل ادم ةاهلأ

 اتعلم ؤسنلنس تخوم وسد انا افتمزل
 0 فرق ةّماد نادل دزو: دوح أ عابؤتوا نييملابحأ ةلناعدناب ىدهمتمل أ اضانل أ رو

 0 ةاوانللري دقلاب هد مرسلا أ هأكأدهد نت ناس ديف راسل هلئاحللاو سان ألكرساشل أ ذأ

 دان ةييرر بلف اتق اكذ لجو 5 د ماوالمل بلل يدل املا عزل ضيضيداب دجله[ مله ف
 لج ناكزماكة م ةنلت انشأ 23 د نم ماهل هدام نال راما روهنم اننا املا 0 يلب لا

 _ هنا عشق ةتبات وي 21 د ا 1 دهجلار رش .ث ىلا هيف ل هريغب وأ ناككبهتف نإ نالللا

 ولف هذ ةتوبتمولسملا كفل لابو هذ هانا بول مجرم هاللو هتوفلا تال نما
 لزم هنونل لع ا دوصقللاو نطلع ىساشتفاو هرغ يلع قناه مال

 ا تامذإإب قدك كانذ نكي 1 ف هيل داتا ديلا دماتح اسال مز انه 3 هبانهس اهب 1

 ظ تاكا تول جزا :داهلتم توزعت دلو لا ةعسورككل جب كاتشالا بوكا شمرمأ امهم

 رو



 اهنودو ةرزلا ةيئوبرإ لل كاذناذربلا ةيتىر ةاعوم مذ ىلل اهناوالم دلع ل ديف ضال هف درع.
 ةدعملاو دوجوملانم عاوهام تع هيلع ترتءاماص لا وف خلا ةلككب دارللو تركو سايقلاب تملا مكلوم

 دوخصل اب هع دعاع نونجلابلقحلا مدع ساّيكدو دحملا عهد دصملارسايق هنح جزكبالذ يلا لو وامللعأ
 نيامدعلا نيب سايتل ا عنم هالضتلل ضعي ركد و حيواتملا خف مةتنشلا 4 فاكنهزلأ يدوحولاف ئفلاديرا

 لهلا# ”2الانأويرانلاةلرقو نييد دعما اسرمانوكدا هيلو بالنا وةعزلا ةزسرزسلا عنود ٠
 ناسلب باه فلاب - - ناسا علل 1

 كلذوداّصبملا يلوا اياوربنعاذ ماس مارقوهد باك[ ضنر اعمل ابداّصم لا والا للاهت هتلا نإ نأ
 ةوهامزكو دامت |لمتداح ظنللاو ٍبْبْل أصوصنج ل ظنا أ موعد ةريخلاو نيلظن ىلا :ولاّدررابتعالا ند
 ةحلاونواهلا لع ل دب بكّرلاو ىوبعلانم هقاضنشااو نظل تبانوهامي ىلا لم ركحلا ىأهىلظن لل ثلا
 ك[5 ماضيإ لا يسوُل 4 راينلا تن ةققح ظاحت. ل اوعمب ناك أو راش ال |لعو ةرابح ظاحها عت يف

 هجوقملابوهو ثيدحلا نه 2 لوقنملا ىف ءاجداعمنعو
 دي ذاذإلاةهللاب اك اق يضم مالت نإ لِ اذاعم ثعب نيج مالتلأو ةولضلأ يلع لازم ىورام لامني

 موف وسو يضر .ةلوسر لوسر شو يرلا هس ديلا لاق ىلاربدتجأ لاك 2 نافل اة تلالوسرهئس لاف ٠
 فدل ةطدلا صوصنبإ عاجل ةاماكحلا ميجتفاساينلانالع ل دب خارجا هلو د مالتاوةدابلالع ٠

 2 باك 0 هل اني هللا باك دحتإ 0 5 ثمل قص 1 اق نافاهرشسرشعا

 نال العلو لو لوق بوجولع ب اكل ] دارخ دبكرل نان 1 نكرلناف لاقل كلاكدوكيف ادق
 ىهورلوقو هفضل املا حرش كلن رك مك كلذ هنناباقناك مدلل لاذوهد ةحرايتلأنألع لادوهو
 للأول إد جايتحل رانلاةامل اع لوقعم ءاهتووفلأ لأدب سات اةييحاع 11 دنس لابد رب لوقملاب
 لهو كم ريع[ ناب «ريظنملا نفل ة دنع ةرابح يلف داع ل31 كإذونملا ةراشا نالطمأتعف
 قرط ممكن وكش ةراشإى يتلا يعو ةرايع ظل لع لد دموع لع ىن!ناذ ىرتلااو فلا اشم او فاشل
 هل 1 دبات سايقلا ناكل ظاحت لا دب ديرأ ناوساشلا رود مالك اه ىس ظافنألأاّنا هشاغ يوطنملا

 لوفي كإذ نام لاراتا اكسنلا
 ىتضتناو لاكت مهاضاأمو ىضم نع يجاوراتع اف
 ماقمحلاب داما ىلأ تدا بتايسازممواملاب كاذو

 ب دهش ملاح نم ىرجام. ىصتتسزم بدل! افاذلاف
 قاسم: ذاذل كامب ناقزك اص اهذ لما اب كلة نوكلن ا واورتاذ نايس إنا بحل ونال
 رتايوقملا كاتملاموبدوأقحمماسزعردصا هيمن نماتاهلاةمماقعب هاربا لا تدلل يالا كفا
 ولملا4 193. بييو فجل 4. دل اةشدل اذا :[يطلز عري مهدا ام نم ىلا هيد الكب انسدلا كات باكي زج
 لالا كات مرانياذابماكحلا دوجو مل ىلا داو تصوصصنملاماكحملالع ذا لا نفرين انهو

 هقي رطاذ ناكر اجلا ىلأ ٠“ ةققحلا اماتازوهو
 نس أّسلا نيظللا كاذذ سراتلا البومه ناجو

 ىنل ثلا ةةبتح تاكد كإن ذهابا. مكع يرتإسوصنم محم انأنلاةاؤسي ىقلل يظن
 سعتسما زمام نك كا ذ نأ اكتر جاي اويرط كل ذو الشم عايل 3 زكراشم دس لا نيو نان ةراعتسيل سأل

 لوقمل تك

 5 ا



 نياكي ددعنم عضو نوكيا نظن ف هكح تاجا قفل انعم ياتاتلا كل نكس ليعن عض ولو
 1 نايل قطاع فقول اب صوصملا ةنإد تعش ؟دأدحأو
 رقت نعول انامل اكل أبرق ثيداينلاب عاما

 ْ ةكص قعاف نونعشملا ةطنخلا ؟ثيدح ف كلاذ نإ

 0ك | سدد والان لام علال تزل ةاشأكايولتلا نيب
 ْ اهتواتلدملاب هطنلا وعم امراض دّدسف اطل الل هفريلاو عثالاو بيلا يقود نول يدلل

 00 هيف ىبحلا انه لا لغو 9 هنااا ةماثأو فاضللا ةدجرطنملاب طنملا عبوأ

 ظ 7216 58 الم باقم ُ ل اكن اَم جلاب انههت

 ةلنلابماكاوةاملا دلع ةذ ثرهو هسا اقم ةيطنحلاوهو اكل هناثزم اىذاووكا ثيدحلاا] نهتم يا

 ٍْ نيلئاىتم ةطنحلاب ؛ةبطنحلا وعيب يا لوعنملام لاجل شسمب ب ةولملا هيلع هوقو
 ْ ل رف طرشل اكل اكلذ تصول أنهي نهبأوعس و دوصفم

 ' قالطتان تكر: 5505 قط تأرللاتلا ونف هلثم ةدّيقم ةفصات1 طول كلا ناكأئاو

 3 بجوإقخرمالاو 1 ٠ بط. ]ل ةحابأوذ -_

 للا يسيل سلب باها 1 7 بط احا 1١ ناكايلذ

 هيام مؤبلانوك نا ة دعب لو طرنلاا نهباوعشض ةطنملاب 0 1 اذا هلاكؤملل ذ خطرخ فلا

 : هلاضلا طورت اعد يدش اكول به رع سد تلا مغ !ا«ييعرا تالا ادجاو

 صك لولي اتوا ذولا قياسا“ 0 5 داراوؤما
 ْ عاب ةضقل نق ١ 7 راتقلا ]عدازأب[ضنلاو

 فلانا هوز يما اماوبر [ضنلاو مالتلاو ةواّيملآ لع و ةيضغل ابدل ئه
 ظ متصل اذا تسباباننخ ضو نيننحيا ةلفحؤ ولا كري وحالات ام] فاد

 كي ددنمل ا ىف َدَنَحأَو ومو سهلا اذ ف ضل محاكي
 ندكلا فاعميبت ىلا بودل يهبل را انها هلأ 0 شل

 ' كك ثاكتزعزل | انف تن هه ىلا هلكح توفي ذأ د

 ظ :لئالا لتي مكلف كانكداكتاو هلل تدئردتلا ذامْج ةيجلولا ةدوشلاوهو قمل 0 تاذاذان ع
 2 نيتحانش ةحانقو نيف نكراول نلف ققعالف ضل كسل 2 اهلض لاف دايك

 . كاركح ىدشلا كلذ رسل ت6
 ايوانشلاتجوانك ذا هيلا ايعادلابل مرت وددتلأو

 دانا د ولا بوي برجل اذ_مو جيلان رق لع فطح و تجلإ ورردلاو رق
 ا . ةا[لالوزلا نكي شابان درلفو دازف الع دجأو لك 14 رامون و وب يوصل ابوح ىلا ريما 3

 . يواتلاببأ لانس ايوا ىنتشف نوما نه تينا "دك وتلا

 ا يرمحدقر» ذاوبجلاو ددتما١نوزبأذ نوكأ



 داو هل ةدوجلا ةيذو . هاذ املا اذه ةروص وصوىعم
 لاا ن وكت اىؤتقي باجي انهو امن تعيَأ ذا ل وهلا هذه ناب ىو اشلا بجواّيفلا 5: يأ
 دن آلمعملا عب ةطنطلكونجلاد حو رلوأ هذ ل خلا دديل أ ا هي دالتم1 انما نك و ةيداذقم

 امي نجل نال اوه ىزإأ ىتول اب لضحلت او دم دجو رث نأانإ و يوالتلا '

 ضوبو لوط هل ايف ضرلأو ]وللا 0 ىم وه يذأ أرايعملا :المأنع ةرابعد ده اذ ئعم و ةروص ناضوعلا ْ

 نال دس تسر و قامت ةاغاحلا ]سيكس د فاما هاكاشم نع رابع سبجلأو# هروص ئاملا!صعدبو

 بجأو ناو دعلا نع جو وْيللأو يفت دم فالثلا نأ ةرورضن آودحلا ناهض هرتيعأو تدان اون ن1
 ةلشنكلا او بايو مسؤح تحد عيش هَل دد' دعلا مشلاز اجو زكا ةمّللا 9 توانفللاو ْ

 انام تندا 0 نوكدذ امون توانقلا نأ 5 ار داوج ةدوحلا هيذو فو

 يا دل هاا قمذ وكلا ندو فدر ب 213000 0 راهي ةلاللآ نافذ حور

 هطباضلا 0 هطفاس ها نهاّسضا اف |
 لفل انه مكبر دره تيب قش ءةوهدش لا طق هدول هم نأ يا
 رالاز هامور هأذ ه1 ةطبالاق هفزخاىف يال أب تإذيوملو مف[ مأنلاب انفو رفا كح أن وكذاه فا

 200 نوكلمو 6 ال اهدنا ئزانا

 : 3ىنلا نع الخ أميىلع لضف اف قاوىوالسل !ابذ

 تو اضتولي نها تم انلاكألف هع معد
 دال انمأ تانوزوللازكو تالكْلا 0 نخدإ اكهإنم ن نعاني ا طباضلا ا
 اكاكلهناكف بل نتعذ ضومل نع الخام شامل الع لف اذ ىوكذملا ىوسملاب عقاد يواسل| هذ

 امني توانتالب اضنلا ةم صرع ضل اذه 0

 ناكل اق اك اسعا ءانقثلا كازإ
 ن6. ثم ةقيقحلا ةشللا ل حاتسا كلذ ناك هيك و نرلا نفل ارك اتننأ كلذأ يأ

 تك ؤقملا نما قزموصم نم ل ناب بط ةا
 ىزميام هكن ىشحلا ةروسأو اريخأ لك ةنامعسرت اف

 ا أتم ١ ا نه مهجورعتج يأ ناكل ١ كدإ قا لع اقح
 مل ١ ١ذىلا خا د هزفكو 00 رشا 9

 _ يزجام :كي نمل ةروس ه ىبحأ نايس انيق زجوضم زئل زن سأبب نابت ىلارجظن نارع لا انه ناكت يا
 مها نءاوزتكنبذا | جرحا ىدئ اوه هناشّرع هل يف هنع برع ابسح رايتدلا زممجووخمدانكلا 2210 ل

 08 ناكمزم جاخارنملاوراشلا لوهنح رشم ل51 ةنيدلاب موسمه ابد زم دوه نشل نقد
 ان ناولد داوسمل و قوام دعدن للف اكمايتلا م عاخألاو يأاقكملا
 داك جارخ لا الا اًّيعأأ هن وكنا سيول كاذإلا الدداوزكو هياكل

 ب اانهداك لعد 7-3 ايانهرشملا لاق

 منع هتلوؤر عت فالخةىشحلاحأ ناكذهو نوقع اوعأ علا اده نأركتلع علت ايادي هيل ؛ىنلل لول ظفوؤم
 ىل هذ اولا امد دجوؤع تقول ناو ةنل داخل يعدي 131 ني اراك لحل دانا يخل معا ثيح

 8 59 كك



 م” داولاوهو

 ١ نوهملل هيلعاماتهوزرالاكدبشملا ل عز ابوربل اكيِلع صوشملا ككل عا بشملاب دارا ةاودنت دق
 اياب تبا ككلوه دلو لعر شلل ماو اوفو ريح تلا »كل الن[ قضم نإ نعد ظ

 يتساؤاذالكتلك ةازكو نخاع ءأرشلع فقول بخ نم قمعت هلا اع يَرْساَذ ل حوف ةنرشا دبع لوألا

 ثلا نحف ناخالغلا دوجو ىلع فقول ناو داركملا
 !تانهردق وات رايتعاملا ٠« اناعد هتاكج هناو

 صحا مهف ضنل ا نوكيامذ لتلادب ذاّوقلا دأذمملا

 حلت اهلا لؤضالا# - - د ؤمت انهابذ انكهو
 ايفاملا يزل فل ناعم ىلا انالهر و ىفملا ىلاطم ةلشأتلاب بت نا ىلا او ىبتحاف هلوقبان اند هناك
 امون ماه نعزرتتق مهر دصاماّنم ىلاعت تان ناصر مهلاعاب كح ربتعف ف مف الصامل نكمل

 '” لاهي هيارعل جاشلا ماخاب لكل طابتخا جازتس 1, تاّيرشلا يب كلل نك هاج لوف انهو م, زنا
 اية ات شاراكمل 5 10 وكت نأ ا هاما كانانتلا ملا رسل هل فو هف ضد

 علا وكف ضنو ضنايبب ةقرفر ينعم يضل ةيتجالع ةماق هز دملاو توا سمرم نذل زا/اامو
 , تاوقحل اوتاذابلانب تايدقلل 00 اع

 0 هن ال «عيفزم جوه يلا تصر م جبل رم قبال يأ

 , ليعلاد إذ ترموسي ع ليال نأَو
 01 نامت اهلا هناب

 ٍ . مشااعتللا غكاذأ 56 نايملا هلاخأذ - لواعم ىلا ندع م ادام لئلا نيِملازق نبل ىأ ى

 لاكي شيلا تدتل هدوفانلاو ملا دزرا سب لاسوهت ىلا اف تا: لال
 ةياقازعت بالا 0/4 فر دان مالا مال علم هولا ةلضملا ناب ل دتسالا انهوكيالذ
 ١ ياو مداد اجلا زان ينل منت فل ذهابا هتلوس ل ال
 ٌْ نعهيذأبسسألا جزاؤعائنلالع ةيزدقنل نا ل لا ديما منال
 ىنانلانع يمس نيل لمان دجو دقو يلا ذاتزاام اللاو واصلا هلع هل دورها بيش

 نمالًع صان اق دنيتنا ارسل فداتخاوىنملا اقل دنا ذل ايباطلل عب ةساجلا ةينراتقلا طول تح

 نابلس نيشملا 5 نال اًؤوصوم ناك او طاب م مالا ءضوبق مر هنبع ىف بشبه ةطنح رشا

 عاج نرد ما تزف ديلاب ديلى ةاوانملا توفي
 طظضامف دو مكملاو نكرلاو هله نا طورشمل اونا

 عشالةاكرو اظوونلاب ناي بجو طوخل اانا ٌنِْل ام دوجو دنع ادجو الون سابقا "نأ ىعل
 ظ تربل ةاخوتلغمل ناكل ا هن امحو هب اولارتلا

 0 علا دف دحلان هرم 1 1

 0 اجل ود يمحو
 3 0 ةيزح ل ا ا

 ظ ركن صورقملا لميلزل اا نعانأ سايل لرش نا هرصاحو رانللا جام ّىف هلع ل3 لا انه داو



 مانو صقم اندلاع وكيلا يار وصتلالح اغا همم قبلا: صاتخالا كاع ل ديا طن ببسب
 فيرا كذا كراش نم هضرب قم ذكرنا مس ف جلع نوصتمملا لع :ابلا ل خدنهلاعتسلا 3 فراشلاوهاه ٠

 ريغ انإد لت لع عباتلا] اوتسلا اه ةأوح ..هول الار أنبا كك كقطع نوضملا لااحد عإنفلأ ينم ين

 مس ىلع 2 سوفلل زم نوكل ]حلا كاني لع وم[ م لرمي. ل ناز مدعم ئمم ايإمحَلا ةجأحالو دع عب هيقؤن اك
 هله ؛:ابلاوانمدذ اكروهمملا لعام فالخوهو ]حل نود 15 للاب دارب نأ له ىبم ِش نأكت عما لاذ ةخد ذي

 هاند إع ل ورغاتش ببس راكب ستتم لع صوصنملا خجلا نوكيال نارا طغ نال صاحلاو ُيبسلل ضني
 مس ننال ده موال كلو ة وال الع هلو بسب دارنا هكدا مباتكلاب ةيزخصاصنخ اكماصنتخ
 كا ذو نيتاو”لافالتخا]ع هفان هعاب ناوا ةمان نم قاعسملا خوأ ماب التلاو ةواضل الع ىدلا دسم ا كاذد
 نالع انس مالكلاو ةواّسلا لع ٍلوّسرلا ةدامهل ان اوجن صاح نيب نم مزن ادابتعاب وا ةمأركلا نب طب صاصتخالا
 عراهطتمالان أت هيزخ داب, تناك هيه فلولا لع معمالملاو ةولّضلا لع ةلزم اتا ةنيااملاةل نهيب

 الخام هنع بالا قيس نلمح
 عم ناقل ن أءايقل نسب دايملاو سبيلا نس نعال ام ىأ خداعؤص لا نوكيال نا اضيا دطرشو يأ
 دزهأ باذكماعملب اعدل 2 زاارداقمو تاىكرل ادادع اكؤمِهبرل ام 3 ة.دجوب
 هلوقبر لنور نع انش ازكى نا موص اضم ةينش ةزع ىضتفم فالخاءاقعوا ةيزخ5 دامك دعتبملد امعوأ

 لعن مدعي 4 نايل أو اسسان ناكن ا وابهكم دداضيإام يملا تأوف هيف سايقلاّن ل ساتلا نعربل و دعم اذ

 عرككاو خلا لع ىاقياله دل اسوا كوم اذاذ كموص ون ثيدحلابعم:آنيلا تن نككو مو دعما دجون هلو دوعولا
 راناقمولد ىع ىملا هّصنب ىلا اه يا يرشلا ىحودهانك
 : ٠ ضض جْزلادرملو عر املتنل | ىلأ هنيعب

 خرفلا لل هررلو نوط وهل عر ىلا هنيعب ضل اب تباذلا ينوثلا لأ دعما سايتلا طور كا ذكيا
 كررملا وخلا ايس ص لا كح نوكي نأ وحيل فايس ل

 ٍدينلا ل اقولذ كاذب لا روصتب ةوريلع ناو نمل يرش [عتابتارم الاب بواطم ا لايلقسو) عمتللا سحب
 ” نط تهذو ماظتنملا نعام ر اخ لول نم الطاب ناكر اكسالا بجو موا !رخّيسإك دخلا بج ود دتشم باش
 لقد امدعوادوحو برطملا ةذشلا عم ,رراجرنجل مسا ذاب نيكد لع ماكحلا بنتو ماسلا تان نأوحملا
 نوكفار غيتس ذينلا ىةلصاح سطل دشلاو رارملاز لع لل دن ارورللاو أخوس انوا دعن وابا وصح

 ..احو ةيفخ دنهل لاي الع ىدانما مناوي نشا طولا ليال الع جاز املاارإ و نيكو وزلفب دج مأرح
 لوؤرغ 1 مضول اوه ةقيقح و سملا لع ظفلل| ق الطأ يلع ناذ حوصوهو هدهلا حولص نارورللا طول
 يس نيد .ةيلعوؤمملا كإ ذ دعو ثيحةالطالا ةنضا ل ظانل 1 نام ملل ذل ظنا انه عضو :يولوال عضولا ةيؤعلا
 ظ ”يفاعربلاماكدا تف يف مل ارازقل الع قاطبة قحةزاطلا سل طوال مغر نام أر ازلا ئعم
 سلام دال +ضنب قا ام يأ هل ىقو ىابتل ا لاف ليس ل ممالك قناساابوأ فيذولاب مهم فرع يذلا ضر



 ُُص باملا

 ١ عزلالدرخو ع فو هياتم ل ازإف نايك ةك وعب 1نعات ةامدتت 2

 ل ةرك ةفخلا لوصالاما,نإ ير أ نوكيا دوصتمللو عبو ةمسلاو باكا لتشف بالا دمام
 - طيلاذ ةيلاغل لع ركأ نا الع ةزإ اكاههخ دحلان عياجلاف نايت حئدتسي هن 1 سايقلاب
 0 فلعل اعباجب حاكلاهب ضي ةاؤغت )الع مليك دلو توا: اقداك

 يأ تبل لاو كيك هان ديد, ل ل تل مشل

 ظ قاعات كانغ د اا نول اخ سيشل نأب ريبطت ريظزم يأ هنيوب هل قوس ملا نعرتشأتك
 | ٌقالملاوا لأ قو ع ىلثلا ل5 نانا وردس را ابعابد را سايت قل اوركخا شنب
 ناقل نع جولة د 01 ومو , قادلملا عترل ايط ردأ دلو خلا ذم رظنومولا

 تاطدتسو اراب نحال مق كانا لاا 0

 38 يني عانق بلدان 000 م

 تو امك كاذىلع غرام ناب هش طيارف ةنتسلعلقنملا طل انهو
 اًةقحمانتإلا ةطاولل الع 0 ؟ادلعلا
 ١ دخت نللراهظلا دعك ع وبلا 5

 ىف دووهانهو رع +2 نال كندواتضت الطب طال العال دا نعل وطف
 تك لووك يحرم اطل كلذ 5.3 لطبةاءانا لعامل قي نام 1

 | هباوتيازلا اراهظاع هساق ل يثزل هما 0 عا عزتي نال راهللا
 لوَههّيِلام مالطب هجوو لاه هللا سر قئاثملا

 سنفكتأ ايراهظلا ةمّحدأ سيسقتلا_زد هن املاذو

 هياغ " 000 000
 وتطمح ملت م 1 م

 ركع طمو) 2 0 0 1 ينل زوال م
 | 3 ت12 نايإلا طغئرزا 0 ريض اكو ايوان اث ثّ را دوضول أ ايو هرج ئه ل كرونك

 | حلال هيلا 3 3م لا ميدغإطب يرق اطس كا دك 0 عل زل و 0 عجرتت

 1 ةيضلا ا تو اًدا4رعلا نالطجوو و ملاكي ابنا يدب الذ ةرايطءوضول اذأ عر

 ا كال يندب اتم .الاذ عيا :لذار اذتنرلف هسفنارطم وصول أو هنلاب
 ! لق نمناكق هذ هل عب كافل .لعابج ضخئوامسمانايشلا ليتم ذوءاهدنأ زم جل

 أ نيالا ةراجد دل اقسو هنأ كيطا | انأءلرق طيضملا اداب مولخلاو١ ٍلّشلا هليل هلاراغل اكمل هلم

 دقواه دال لا فاضمر يعاب وه ال هركملا أى الدو نزلا؛ ١ ةقايلادكلب هلمرصفت بضرع كن

 1ى َةِقَّرْلا ناإ طرغا دراما اكو ن ىم عرتل اسد

 .ناب



 ديل ادا لع كل ا نيم أوى اهظلأ ملل

 َُد 0 هي دورت يزعل نأ لا ىلأ

 طع ا ناءأ 3 كاشلا راك نايلطلاو نيمألا ةرءاكا شاعر ىئانلاءاق 2 ماوزصاحو

 تالا نمله سباجل ايوان طم ان عونا 4 انآ |
 1--- دابق ناككم ىلع قفبلل ركجلا اَهازك

 درعا 0 --<
 نيغتابْإ ةودكٍعاماَ ةانككادامط ل كيلتلا ةيطرش اقامت دبل ل

 و 0 لوف تل ايامي لءاساق لاهل الخلا ناكالم شعروا طل ناك لاه هل نش كح ٠

 ءاوس املا 2 ضل | كح يفت دارا نأ 1 ا ا سوا خانكمواعم لجأ لأ مالتلل
 لب لص اوعنانلرمل قر ريف لاه هل قو نيك الم 0 وأ لضملا كح ةكتل اوه ناك
 مذ اذ نغمرع 30 9 هل هنع ذه رمل ا. ضل اودع دع كياوتل خدت انه هادم اة عملا مح

 اللا رج انباع 1 دي قالط لا نال حفلا خهدحملا ككل مدعإ لاذ لا انهقي ةمرعوا يدعلا كأم
 ثيح طرتل انهذ 1ث د ىّرنأ نا أو كيلا طر طرض ل زنا ةزامكأ ُةقرلاِأ ازجا دعو ةحاب لا ليس

 , سي نيكالم ةرشح اططا ف لاش روف نا منو عزرا ضاخلا طرغلا هنعئي نيكزلاو لضم و اماعذاك
 لاطواب مفروم: وكلا ذ صوسحلازءصالا مكس ةانكأ انشد كيللاب ذهل فسم كهذا
 ان بكم رن ىلأ ةعجأر سايتلا طل طولا عيمدافغلا اًمرجادمل انمؤم امم وكف
 .دارلو هلع 1 يلا يلام كعلنم دوجوراتعا نع ةرالعةيدشلا ذا هن ايو يبق رغم ب سلا وهوا
 اوؤيماتلا ةزعلا جر ا عرفا ةدككل١ طانم وانغ لح 3 ابوكيذنا) زعاببتتلا نم
 هفالعلاَد انساه إعمل ودعم ن 1 نمل : يباوضفلي كلذ 8 ةلبفلا ٌناف ناسا

 سعت هلع نال نيلظن لانكا عزو دين كالا هنوف الر يرام زيان ا
 ادصق مدع ىساثلا ى محك طانم اذ يطاخلا عم يسانلا جاكرتملا طال .

: 

 للغلابو يلا بحاض ىلأ افاضم هال
 ناشابإل ضلاب علا كل دعم ذا شالة شا اوم ناكداإلفلا ن4 لض هيف ناكأت جرح كل فى
 هلَقناك لع لياغلا دج تلمح قسدملام جنو عزللا 4 نفل امي هِضفاَنلانعنناكذأو ةأملا دوو
 مخ ل]زاهإئار رتفلا قانكريضت كلذ ّناف

 2 وقتمواب ىملا كا اه ويحل ا سعال ْش
 مالكل ف :كفنسلاب آلا. .ماطلاب ماظل انعمزم
 هيو انهه غي دلال # ديفاوسإلا لوفذأ
 ىرج هف ناكل احلل ٍِ دّصل اك از مومعّلعل د

 نيينتل لع لد ردع اذ . .نتكككس3 ىواشلاامو
 لب دشل1تنثاد نآكو *ألخلا 1 !لملاحاشم

 د وه أن كف ..ضق باجإلاسيش مو قوات« يتلا
 ايادنلا عدد ,اوسب ءاوس لأ أدازطل اب راعطل وعين: لمالتلاو ةواَصل اريلع هل ىقوهو هب ىلا دو
 ءاوس.اوسملا هاوقب] احلا وقتساوالتلاو ةوابّضلا لع ما باوملار تو ريتك سرح ة مالا



 ' م اننلهتاال

 1 ل عا 9 نيل ىلا فاضم صويغملا ةرككلا نأزيرهوعباتمو ناتو نوفا 1

 ماكردسمومئلع دف ةفالجل أو ىواتلاو لضاقنل اهواك ر1لأ م اءر ”ىناح امو 0 سا ملاعق

 0 .ماأر اكلك ماتا دال ىلككا 841 يواتلا تثني و لاخلا عمج
 ل يوتا لت نارئاش نماناوح قا نسل ابا, زهاشتإ !اتب [كدنل ل واترإ 2
 3 اتناوماحاصموفلا اد | دي صاح سيبزتللان اكن يهل |تخلخ ديال ثوغيرلا ؛ د هزل اك

 هورتلا يشم ,قتالاوس زج وهل لابتي ةركلاذو هلبفو نعل قفاو آل هفام ةباغ قل مك
 دىتلا نو وتلا دج لعلنا خا[ ىةاش لالا ]1 |نعس>ىمالناو ةواَصلا هلع إو
 دوجومه ملل انهو رقنآ ١نعهحاملا عف د بوحو ةزملا نأ كوفي ةجاحلاب مك بيس كإذ و

 ع لءدجلا كلذ ناب باجاّيبتلاعفد ؛ 3

 دهالهيرتمتلا لها ةاندا دعو هتلاذ ليها لوشملاب
 اين ىقكلا ىلع هسشمل يي يزأ لاما تلو

 ىهظرد هث ىس ىزإ نم ؛م!دقدوعلا# ايابنك

 لاوحملاو تاجاحلا ناك اديس ابانمدذالا
 هلا ف اكل اذزملوم متي تل اكاد

 52 ا خت امو داطج ل وقوه و لاب تن رتل كلن داوي

 2 .ممأم هلل آي :اينخال الع مسالا 0 ؛ ةهانم ىقوهو لقا نر ادعو للاعت مل ةحاملا أدب

 1اس د1 وظديعاوملاناجغا 0 ةوككلااونآو ماحس هل وتوفل ةللكإ نم دصلولا اياب

 . ذاطتا ل هدانأك مهيحوتفل] ذتس وتاعاها تجب لتللواهعوتو نما تان زك
 َ 00 0 امزعابجلاو اب هي الكو ضن مأي م ةفلتخم دعأوب دصب

 ” ةفو صم نوكبل ةائلا ع ةيحالصو ل ادبتسل ازاوج نيكح انهق نا لصاحلاو انت لعاب عسل
 اذاف ةحادملاب [عموهو يابه اب ذاقتلسم هدا ل

 0 ٠ ولاذ نكملو تدم
 :فاّسياءاممداكملا 3 : هيك ج اغ عزف ا ورلع

 فص الا كو واّضلا دوشملااو وك امك ودب ىذلأ ةمقحإَسحملا مالطصأو ىلا هاه ٠ هزل ياذا كر
 - مل اك ذؤمم دوجو بسب جرد اراصوا ماع ومش مْس قل افاضودإز ومنا ازغلا مم ةمالع مج
 راكع تارانإ!هلاو 78 لقال شئازاو دمجلاو لللو دانشلاز ناوخلإ» هك ف صوصنلا يِظناصبا هِف

 . نايل لاةئاف ماسر ضكذام نوع ذهول ذ نكد كلا تلوم ةيفحلا 9 بلان أتاح
 7 للا ءكح أ هل يظن نفل أ [مجو قفل أ ديع مشان لع ةمالعٍيأ الع امجأم

 05 ب ا تسول وألا نكر ناز اني ف اراك نع كلا ةهام 1 ا

 نقف مع يلا به ذامإع نوثل رج + دكلاب دايز غلةوناكراا] ظيازنف مك تايناميع فقوتباةءأوسام
 ينط هفوة عرفلا محاتلاو ما اجلا تيصولاو ل صلا كو عملو لجل ةعرأ ايلا ناكر نإ

 يسوم يعبي كم لعءابزع عزرا ذولا طدرجبلم ةنالعاا رولا المو مولع فسرلا ندا



 ا
 لإ ددرلا نب ناقل هوو عزل ومما ةمحلا لا نام 20 نيل سلا وهج خام بهذو هجيغ
 ||| : ديلا نانا عمل ككل عرش جانلادوصقم نوك ن1 ةحلاص :كح لع الرتشم نوكناوعو ملا جرام ثهاإلا

 ٠ عملا ش دانهم[كربإ و ةددصتم اًئاصو شلل ذأ ةراثل هيفو ةيضيعت ]مشار ارق نمو هيف كل كاذإطم تي

 راهريشو اوسلو امك لع الضد ل امشاكةتغصب اًمارضنلا هيلع امني ام ياا طصب صو هال ناو فل
 | لا اكان 0

 هب كانكاماواضراعو ٠ .رنايالفضو توك ازاجو
 ملاذ وكلا بويول ة|ساه انا عجول ةينل اكصوصنمل امن دلانبمو صومخملا [للةمالعزعجام نوكذا نويؤهي
 بوب ةوصلاوخ: طسباطو ارخ نم عمر اوس علا نلبس جراف ةذعفلو فن ةمدالة سان
 ياض ةرمانل مالاو ةالضلارلع هاه ارا نيكينانوجي ايل دورس اها تلو ةنلخلا ماج هيلا .

 نوكيا نوكور ات االب فورا .دوجوم مدل ن ل ةضراح ةذصرأ غال اونا تنم دزناذ ىصحلا عدل طق نأو
 ماقلاءانعم 51 تاهتي نأ ىنج مسأ ةرحلا نوكب دارلاو سشجلا أب مضوملأ ف فو وعم رئؤتشموح اع ألذ مدا اكأمسأ
 جيانا 0 ظ 1 أمن . 3 0 0 1

 انامهيؤو يخلو ىلجلا ىلا مسيان كذام ملا مضي كيا مضي كاذنأ هلوقو ٠
 اًمفخح ا ا ظ

 كيس ياو زموانأو ةسبخي تس ورمل مالنا قال ادلع رق عضايلم وكب اضيآت صول دف #مي ]
 ايلاف .. سسملاو كلا نمايتخ وكيد توبا لاوس كنكو را ةساهن طوع ةلعامج طييتسو الاف ٠
 دالهنجااو ريظلا ىلا اتي ةثلذ ىنانلا دنع طلاوان دنع ٠

 ايفو اَّمةدأكو اءءفو ةرات كح كاك

 ضفاملع نازل اب مدقتما أ :1 ضعبلا هعنم د ىوهمجلا ل ,فوهو اًيعرش امكحاضيا ةّلحلا نوكي ناتو يا
 اول ةيلمل اب ىلوأ اه دحا رسل ذاك ا مزايف نراقموا دم دّمتوأ لولهملا ضاخخ م زاز كلمني ل واعم
 نااحلادعل نوكينانوبف لسوأو تلتقللاو مدفللا غم قحاصخل أو دايجيال نب نيل ةيسرئل لاجل اهئ أتنإ ٠

 امنوكئأملاو داش: هداضفإم بلا نع ساو ثيدحلا ند كال ناكوأ تإرأ مالتلاو ةولِصلا هيلع

 دلو أةاكايبالف ىلوملا توم همتع قادت لواسم ذا ىيدملا حلانلوفو ةمذللا 4 قحموزإ هلال يرش ؟موهوانبد
 هثأدأ ىللاو لضتل ا اير سجلاو ددقل اكد دعت ةرانو ندم أو أوسجلاب اناس ةزكأ دف ةزهلا نوك ةرائو

 داس لاي ةدحلول 'لمعبالف ديزل أوا نيتلسلا عاتجانم هيفركملا تول دب
 ءاضف اة اوال

 ظ نام اذارشل نعى نوكي ناز وكي رمل ثيدح ى فاوطل اكسشنلا ىف ةروكذم ةملا نوكي نأ نووي
 ظ نضل كذ يرسل ءادعدلاو هسدلذأو نهال ا مايعاب ةلواعم للا 3 ةصخيل اكول هاش امإتإن ىلا كلذ
 1 بهزيمإع ممل انهو هنفص مانعا أو اًياع ىضتغي هن ل دفعأ أ تأرو ىضزموهو لدانملا ىلىنعم الاربع تلا

 نضل ىلا ويلا يول (نعزل اءزاسم دلع د انف نشا ريو ل ملا ل علا زم هيدعب ثيح هديفاثلا
 ليل دىلا جاتح امل لبلعتلل ئصول أ نوكذأو
0 



 ملمافم علب

 م ةملاد

 ملا فرتدتف ةيلمإ العيلة نعت كر. املا ان فصو ٌقابالوّنفل فاطوأ الخل انوجيأ هنا ناد

 ْ انو ةراتل لاعت هاؤرع .ءاقل اب فصول الع كمل تي ناكياماو ارمالا كون رايات هل ففوخعاكيساتاّرغلاب
 ١ نافيا وأم راتضاووغلبا جو واو اهلا يوارخئنشملا لع برتنو دادجفى مخ يرأز اطل انا
 نم قءالف ضف رجول ثيحو تافاوطلاو نيؤاوطل نماباوخ ديول هتلع كولو ثيحبن وكوأ ةبق دعا لاقت

 انعلسنرك للا هلاط نيكيتلبقموسنم كالي مالك كنز تصصول اب وكاع لل
 1 ”ةيوطتجتع باتتجال ايت ارع راح م 6 السلا و دفطاو: خولي اول فلاب ةدامهنلل دحالاصرأ عل نم ديال دهاشلا

 ] نوكينابوهورإ احلا دوجوب هلارعزمو رمالملادوحوب ملل هحالصم هلع فصول ]لدين نيل
 ليغلاة لاق ْءننكأ لماذ هنع دشن ما مجاوأ ان نأ مضر م كل كاذرنج و شات فصول !كاؤرشحل

روع كده لا هياملابجتل ةيالملادهوامالم ثصو ان وكاعال لاو ماماشال
 عمان اخيرا ا

 . لضم آل كاذدس رعايا وة اح لن نام نك ءاسو لات عنيا
 حا كرين أك ا نمأ هايل بوحو خدة ةزملا 3 زاجل ءاطصاملاو مدع

 ظ هل انهم ين ال رهظب ن١ ١ هلادملاو فصول حالصأذو
 لبس كانه هظيناف هب 00 هك حرش

 3و لينال وديا ةخدال اا كاسم مالا تمن د رول الابل
 . رتؤيعسانمدذ اىكءازجاوأ انسانا رمد 4 ككل كلذ ىتجؤا هل نوكنأ ءاصاحو هيزلحمل

 1 اذان لا سبابنبم# أدل 0 نكزألا 0 1 2

 نع فصيل نعبر ةلعألا تبلاذأمتان لا دده لا ةنإبم عزلاو لسالا ييقسالف كل

 ٠١ للا عاقولافارو تك حلق هب يلم بدلا ملل ادلع نأ تنال كو ةهشالب هب ر 9
 لس جرا هدول نيرو "ار مدل ١ , يبرضاو يزال أو تاكل باحإب
 نيتسالا طوتس 3 إن تووهو وطلاب ةساؤلا ج حق ةيلو عجلان أ
 ا قدار دارا اكو و هنعدل ةساهلا تدفن لح انيس رح اناا تكن امن

 ةتللوةانلا انف .ضاردج تكا هوغو مالا جلخ لوفم سل ناذيس ل جرح ةرنملا تحرم
 : ماا كلن ع ف ؛لكاوهو تيقرلا اني نيك 4 ول ناكتاوطلا ره ا, ةمانلا طوقساذ ّك

 ا /.لنسؤنكتل ئاغلا اق اق ا«[لكإزننك 3 نمت رطبا 0 ا
 ُك مشجر ظمأ 1 جا ورا ابتعاب دة ني فرهظ ضيللو نونشلر ةووهو شحن اتلاف

 ضيملاة قشر غانا 58-5 هوهو هسجربن اير ظد هناف ةقشلاب ضبا نعقاضلا طاقس اكل 2إةرنج
 طاقسادلا نو لممملا | طاقسأ أن انهنافضيإ لل نع طاقسدلا نيعرسأ هاف نينكلا طاةسأوهو ملا نهرشح

 ا نعول نيفصل اكل هوس تانل كك نوكتيكق أذا ةالّسلا ف ترفختاكك١ذأ اناجيزكو ضعبلا
 "فقال نهدي لان لافتا لع نوعبألو : نالحم ك1 دحاو ارضرلاو ةريفصلا بيل اكزحأ تانك

 لحصح مالضانفامالم' <" 22 للهلّيفو عنك اتصولاو

 فلتتيرسلو اهلقن نوك فلتملاو ْنوُسرل نول اهو
 0 م حس ةماللا فاضصوملاب نراج1 "اف تال 0 هتنا ايست وسر ئنتاوقنلا لالا نفو عآلم :.ىكوه هحالص: ا ئمي تول ع دمنا 0 ظ

 هل
- 

 ا 0

| 



 .نعرحملا ءاماملا نحول ادحادالس خب ةقزفلا تون ةفاضاكل ةبسانلاو ةتخارللا اهمداللو نضال ىآ ٠
 ل لاكي هال ْ
 نجح فصول !نههرشجربتعا عرذلإ ةئا هنم دارا نأ أو هر لاهل قضوع ةأىملا نوكتزنا ةمئإلملا ٠

 نكلاتاتا عبي ال ل بمانهد اف ةيعاةطصملانمضتم هنوكر شخ نوكينادعب اهديسل ونبأ وكيد كانه
 يوك أس ابتلا د اكبزذارشجلا ناككلك ٠
 ثرعصل ةاس احلال لش سنع حاككا ةياوؤف ظ

 لالا وفولعاذناكفوطلاك 2 لقاك نب: هع أ زمال
 ع.ىرضلاراننم دلاذدا ...توتلايزهيزول اراشنمأذ ظ
 يئانلا لوتباكماككا نودزعصلااةأعب ةعيغصلاأاكرإ يو اتا ميه لد عمأ لاس صولا وكانت ٠
 ٠ رار ؤس ةراهط مالكلاو ةواضل الع زرت ادغل قامزجلا نم هيض انزل نالت ولا ظ

 فردا ورجلا نيت وضل ا يدمأ 4 ةأملا نأ عضوا خام لع هنأسبو دورت نم هيما | فوطلاب

 لصاملاد ةيورلا. عقدت ىرلا [مارهو دحاو رنج تح ناتج, ديم ميك ناتاتغاهوترابطلا كذا خد ٠
 نحأ !اشنمرغلا ناو صحا ىف درت منعا يا ةيورتمل اء عهدنت معانى ةدورتضل امنع هرثلا اناا.

 للا اصب دال اوهانهو فوط ١ ةلع يفو لح نطل | ةزع تكف زار احلا ذخلا ةدورتملااشنم نوللا كاذك
 ص ثا يييفالخا مل ين ةاكيازكرملو ءاجملابل نطل ١لاملع ةيذلولا هزت الغ هت ناضل ادعم تاكو
 ام1ةيدلد كفرعل (ةزمصلا 5 فالذلل> غسل ةزس ةاذعم غضا جاكتةيدلو اذ 8هتاعر فاشل نو
 تفلاف ركام 1 داق اا قدذصا ركل ذاع باأ كمه اكمل هلا نزع انتوا تناكلكهسْل ندع
 ركع الع هدنعو دخل ايل ركل ى مككم 4 و ةءيفصلا بتملا خان دس كم ى اذ اننا فل ايلا

 مزجضمب ا ي[ذمدوجولاوأ مدخل اودوجوأاب دارط لأ ظ
 دإطملا ل هنلادعو هحاصوه ةزع تسول ن وكر دناوسر.ة للملا و ثصول حال ل وقلع تطع
 0 دوج لبع هد رجوو د ]طلاب نينا أ ظعب دبع فصول ا دوحو درع ا دوجو ينل | ةم الحلا لان [كوهد

 وعلا |لهلا فالخيا مضت. ةبجوم ريغ ماكحالا لع تاداما ا
 ميلا من نواتساننافانقح جاما لات هنحذ مانلق د ةناحجلا مص طرقإ لقع ىسعم لأ ةجاهالف

 , طورشلا وراسل ا نب نينقل أمّريالذ هاجاب كمال وخلا ناعم لسن ا ىل|صاتلاو عيذلا لا عبمملاةبسكلاعلاإلا ٠
 ل متل ازفكمل مس نضل نوكل اح دمدعو فصول دوجو قل اهو اما صل نوكي نأ تش موضعنو
 قولا روحو بعو هن ل هذ مالو د وجوه نإاحلأو قفلاواّمدعوادوحو ثمل عماد ئضولا بوجوناف

 ولذا زعاناورماظف مو غملاب نإئاتلا ديعاتادايتلا دحونرل أذا موجو دعو ةولّضلا ىلاوارتلا دجو الك
 ًايقااصو اذا 21 بجو سل هاظ ن الف تدم مدع الاهات ”دلاىلا ف تانغ نضل ابجوموو دهل اوهام

 دوحو ممةالضلا للا ول اذا هنأ يجي هتالؤ هدوجو لاخاتلو تبات ىعاذهو ضو بجيث دحلاودع
 ”ليلالعئانب ناك أو دوضول ا بوجو مدع الفان ىزحام طيره ظفمويؤملاب نإ انلادنعاتنا :وضولا بجبل

 هلشمو برحيل هرعزلط نعل اللا دننملابوحولا مدصي بع ثيحلت اميرمنلا عوكل انها نكؤس1لا

 هككحشم قم - هت ا ثكس* ا داك دس تلا ص را عسل ا

 1_2 او كات 17م

 دك 40 ا 11 كاستل ل 7 . يي ل



 ل اكلات اة اما كئازنغ ومان |. ل اخخزم تلا
 ريد ّ 2 ديول اذ [نالا سابا با, طولسا مست 0
 ظ اها رقم اوعل ل دل ابرحو ق ثدحلا طارتشان ال ثدملا هل احبدقم اهفمايتل ند ةضولا ةيكذ

 ظ لب ايبرخال راض لدي اذأ وضول اوعا]مال ابوحو خهأ طارتشا طئبانخلانمركتم صل داموا | 20٠
 رجسم# هامل دجش ديع ثدحلا دوو لع ابوجو كرام ةزبجلابو للا 5 لاحد ا ا

 ليعمل بوجع م اس عا 6-0 ع ظ
 ْ انملاوايّملارتدرا١ذاو | مكعباضمزم تب ماذا“ واصل | :[داروصتي دلذ ةكرأ كرك ياما
 1 نازصالام هلدبلا لق ناخذ ليلو ران يي دما ند

 ظ ! 0 املا ّناب بجأ مك لا 3:11 لاين تكو وضو 00

 طا وما ثوام ةناذب الا فايا هل ان ىلا ةزتتفلل ةيككل اينلادوجو لعل د هل اهتسا باجيف

 ْ نكيل نأو ةالصالكدنع بدن نامل ةرانأ سول ضخ خدم بعرشلأو ىنابو ثدحلاب هعم -صق

 الل اا رنعبوضولا بوجو مدع ءاجااورضلا ةلريراع أ هقصحو مثلا تالطاما يلا طن اندحم

 ظ ' لضلاخ ءامثلا انه نه دارو تراسل ازا عدم دعدنع بدت العو ثبدملادلع باي لعرب ثدحلا ودب

 3 والا ءتامإن ىسانمو ثدحلا ركب هعم اعرب او ممل ةواصاكل نس 4 هلال
 - لاذ كنا تحل .انمم ظل ازم دام ناله مرغلو ياي ات مالا لوانتنإل عا ذيل زم را

 سال 0 اكبلتل الغش نعاني هل ]قانأو بنل دع نءازتلالمزناو
 7 0 وكب هإادهملار امأ ةيمااؤزع اليلد

 1 نإيالوهف دوجول ا كاذ 0

 ا ا هعم نود ا ا
 ٌْ 01-1 ملوهف عاب الاقل اضاييدناو

 1 220065 جاب حدحلاب للعلا نافمدملاوا قلاب لدعلا اي الا هلا نا نم
 2 مهزككدعيدوجو !ازكوانانتاو دزعو دحلاب يدعل الع نوه ةيحف اخلانعاتاوان دعاددع

 ْ . منجأم لشمدوجول] عمال ةدحلا هقئاصتسلا نال
 مدهلا اعز ةشالعب تدق كل نال ككل دوجو ميال هج ليال مدملا ءاصتتسا نال

 مزج «دنعالبل دنوكيلرددعم اف مدح هفته نك خام صودوو عن 1 فصول ارجو دوجول انما هلق ْ
 الصاحنوكيا) اكان 0

 1 هن مول امل حقك داب للعم ننأ امأداجر ا فتلة

 ظ رالسلإ تاالبا سايل لاجترلا م ني دابْس د جهجرملا دهو دورمحلا دام كلذ

 1 ماكل ناوه فصول اكلذو كاذب هتانتا 0 لام سع شوك غيط لولا مرعإع
 ظ . يستالاونالابكو يقال: دانه خلاب ولزحلاو هال عم هتوبنل تاشملاب طقسيملاب شجيرم

 : لالا نود هاذاو لزلأ رعب قم لاومملا قرف عيككأ لاف 1

 سا



 بشتغل ىزلأ دواومؤتك 22 ببدل ناشاذاهنك
 لاستجاو ل هضغذا هوس نحدد اذ 0

 'ء در 000 هج ازببإع هلع مهنالذ أ

 مدعل اب[ ل هوهو بحمل هن ال نمي 4 بوصتملا لإ و نأ لاق ىلا هللاةحر انتم نا ةرصاح لاوس فاو ١
 هتلعمالض ال . مدحا انا لانملا انه نامضلاوهو ككل مدحل اب ودشل [.فزمرسل انهآلا باوملزصاحو ٠
 حامب لاب تمم ذأ واتم لاق مدل اب "ليله انهرسأو رلع مادخل نامذلا مدعب نيم حان اذ ةدّقلا .

 0 دوصغم لإ هنأ نعتي 1 بوصخللا دإ و لاّتياكر 5 دعا ”مهدعزم ميلي نحافة صأو دا ذأ .

 ع قوي .يلعو ىجنارخ + بضل ادانهه نامنلا "ع الع ع دل ىزلاةؤ سب نامت ترا دول ظ

 واموعو ميول ويلا اللد بيلا نيت ةلاح اش تسا نم دانملا .

 أتغلاأّم ذا بائصتسلا كانك ]
 مك قلفو لاهل بامتا نسب باصتسالا دانا تلا «ودلاوءاطلانمكال

 نوكأ لا تانااعمب لا دتسال هيلازاو دع ظرلو طاانتزاودال

 نود ثددماٌّموم ىلا نوكي رو تددحلادعب دوجولا نإتس نع ةدابعب خه دوجوريغن لا ا 50 |

 م ى كشلاو ثءات تح للأب امق كاذو ' ظ
 ملا كيد تون ىلع لامع باع ١انههف |

 تكتم ىضاشلا» ادام اًمحوم سلو ةجخردلا ٠
 ادا كازا ذنلأ عقو غانائلو ملا ناكأيف ىلا هدب َقَمَح مودل بامان
 1 | بج دنع ةأد مج نو هياقب نم ساف توب الع لالا مع بات | نوكانه ىف ليزلا ناجي

 ا 0 ةعرلو 20 جاتا 00
 عاجالاوططابمزالااو خاتلانايطإلا ح1 غبارغلا ذا ,ام, ةعركرلول ةاينإ ديس اما
 فانا لا مد: كلو ثلا 0 ورم زمربك ذ نابع لع ظ
 وهو رضالل ا! ماقبب رجا صح نان وجب عيارتلا وأب مول معامل اتت لولو ذ+لانا باوملاو ْ
 تالا مااشلاو الالعاب ةيرغ خاتاو رهاتلاو قاس نين نمز ىلا ادم لاما سم ظ

 وو مويا دوضول | نلعب باعصتس لا عةينبم وكلا عوز ا ض4 الع هلاذلا
 ءافف اشل عبو بحبك ذو طول أو عافتن لا ٌلحو ةواضلا : او قالا روبل ةدم ناكل 55
 لبا ناداه نرسل 6 ىلا 4 ضفانملاروظم ردع عيدا هزه شل ماكحألا هزه

 معلا كيرغلا بلطيو ل د نف هعشسد ١صقشلاف ظ

 506 كيزنلا دك نأ ىلا ةعفشل ظ
 تاطفانذ ان : بجو سلو هل قثلوهلاف

 رابلب كوه لاق ناب وهف لاطلا كام يوتا كاف ةعفشل اك, لا لطف نادزنم صقش عيباذأ يمن
 للاب كس ملل ذو كم هرب خام نالع ةحسملا ةمنتلابجونإو دنيم عم يربشلا لوتلا اذ كا ذوعو ةاعأوأ ٠

 هس

 ٍمنامز

 مس تاكابلع جوانا 2و1 نب انج امتلأ اا لاقيامانهو بامعتسملا ةينقومامإع إلا



 لت لع درواواهرشو مشولاو راحل اذ( جانلالل تح طصي ل مالو اها ظنا لبلد ديلا طناف
 , اصلا انما 1 00 نخاع ةل نسل هزل
 خلا نوكي نامل اكلات ناكل انه نأ اهدحل نعي لح او زغأ تقو ى ةوننلع اب تو فرمأ تون كوه
 نيهيضرامو نرحاطل ا دام |يرطوصاملا خ هتوشب لق احلا تانوه ل امينا ىاشلاو دوقنملا داي ذاحلا
 ' همي تلساكاقو :لمرتارات اقوي تاماذا ارم باعصتسالا عوج كذاملع حرت ائالكدانلا ولا
 ةامزابرج جامل اهلل امككوضماءذ تن لإحلا  تباث ناهولاببس نإ ممل لول اذ هل دول ال ادوو هوم
 ل يتفزطو تاققسالا هريسوهف اقوا بأ ىلا فاضي ثداهمرل ثلا نال احل لوطل دز ل او توجاطلا
 | ٌرْشرولا]ادورتومإُب تلساكل قو رتوم 00 ميدل يسره ظانه
 «  نوخادّرثرولاوريلا ةجاتسم هو كافمسالا ةحاص ةماظلا ّن كل احلا كك واضدأ مل اهلا نسل
 تناك فضل اهم دين صن نالذ لول | اّنأ باصصتسالا ايون مدح امهم دليم ]كيف ثد دى ها ميل ديرو
 1 رداع ولا زوم نا ههرضملاو ىضماهذ تاكا لظالاقا.ثءاح ايوا تعدأ و تاج مصمم ا
 لوقلاناكوح ل 3 لا ان سيتحاولذ اثلا عل |زموضما|ىذ امو جوم نوكنأ هيف لصاملأو ل احلا دوجوموهام لل
 أميل من نالف ةيناخل اأو مول لولا ناكق اسفاد نوكيبل ى تل نري عاف )ل موهو انيس ل احلاربا صتسا ناكل
 نوكداونش السلا ىلا لابو توله امدلا اها تيوضتش: نمل لا زقلاف ثداح مالسلاو ةتإث تاك
 دبل نومخاللاهرشرول وأفاد نوكل لولا انربتعافلط أ يوهواسنتم ل احلا نوكتن ]فولي هانربتاولذ ومات انبات
 ى'لمفرلا ريتعم تو دحلاماظ نأ برو تاقوالا بؤ ىلا اضف سداح مالنا ناوهوزأ لل مل
 2١ ال ل دتسا ناكف فالتخالادنعامر اج نوحاطل ا رام ن اك؟ذا جامل لعرجالاب مدضق عناب ضقونو انه تالا
 ” يجول بيلا تونز لا لع رجاتسلايغديام عفدل م. لدتا ْئأب بيجاو ىجالا اثم باصصتسْلاب
 | هي 0 قاتلا تبانلادقعل ايف ىلا تونباماو ىلا طوقسل

 ١ ناموهف دوهتملا الباهد + لم كل اق ىفاتملاو
 : 222000 هلي 0 ملا ب ل

 تكتل عروفا اع نب تي اول ةعفش نإ بيشنلأودزملاوهو صتأل ا ةأشسمل وعضو امناو ناعو ةمزلم ةجح
 ارو هاتشاالب اضربخف هأيش لا ضراق هلشو

 لك ازكمنياص اغا نحيف اتم اص مك اهب هوم بش لتر احتلال دتسالاةيمالَملا مدع يكدر نا
١ 

 نكذايتحاشملا نامموخد سمهز ىنأ عدلا فاما لثم
 1 لصحلاةح كشل افالخادو ١ لخس لأم تاياغل ا نمنا

 2 : لش منهم ل دالي ١ لمع هناو لخدترو كانا
 . ارسل ل لات طوكر خدي مت! انلا رجول ابرج طل خدت قارلا يؤ ذ لايتم
  كلاة هل هالبإع عع انماكق كنلاب لحرن كلذ 101 ىلإ ماضل ١اومأ مث لاعت ءاوتكاخدبالامازهو
 ذاك افإل ه نمل ةبالداح اضداوه ءابش "ل زمراعت ناك ن اف ] ل5 مرا 3:الف توام نال لسمرغ ىتسملا
 1 00 ا ا ار

  ضراغانهن ا بالا هام زكان اولي دالباما يح ناكت هعمل دل لول هلابراقأ نفت ف اناو ٠
7 
(1 

 املا



 رحم !امأ محتال دز د لام نيب الارح 1 ىلا إلا لو نقولا ذ كفلاذ رانك كذلا ثروهو هاشم ظ

 سا وس ذآ يس . لل 1

 يمر ١ مدعإص لا نأوهو لخلل 0م هيو لوقت 00 نا هيلع ددواورب :وملاو نايل نعرتنانككلذ ضلا
 ل | ددسي ثيح جاهحالاك

 عيشمأ مي ردع ع عقافض فضول !كلذ تصوالا

 "تملا زل فيز تصورا تنافسي 1 3تصرلاب علو لارا دا ذيع
 م 18 ينج جرس انهذنأب ركذأ اتم لود ذا ضعبلاك
 ثرعلولأام ناح دسك ثرح كام غنم ماو

 اذهماسملا غلاة دساذ انهو لوسوهو هتما أ امكيرح ناك حفر زاد اس <زهاغلا باهصاضس لاقي
 مزلرلعا سقم مجا ذاّومإ 0 ل ياا

 د امال رخا تصو العجن أو نس

 دا ا ىزل ا ىا تيا 0

 ا ضم يش يلا ع ل كا ذكيا
 هل بلا نوتنلإلم هوتي ا ةياككا ف لوما اك
 دعم رس دس زكللا د

 نيواتيب نالخخالا 0 ا باىصأ صعب ل وكي ا

 ثهررعخ 0 لاشاف يما باكا نه ةماعلا

 ةانككز ناحل و نيل مَ امكأ نازعإلا رز أواف 1ذالاداسنل الهال هةرازكأ نع 730

 دسأخذ مدل و داوجب) 1 ةسالانتصل
 ْ انتالثلاؤ لولاك ةيسيف كل

 د هي أ نأ نم لق اكن ةيعسنع
 َقالازاوج 0 وتكرشلا|س. دان جملا جايتحملا دالنلا ف مده اهب عليج لاذ ئه
 الهو هيلا نوداممالّصلا مب ى داتنالف ةعافلا دارو ة ةعبس نع ددعل | صقان ثالالا نات انأذ ثالث

 ةواتلا ِن --- ياخ

 ال تاناخ دل نك
 ذأ اد 0 ةثالث تالذلا لطملازتلا 0 :داملا نع لونملا مهبل ا
 دا اموهو تافه انا نإ امم لطد نمو هإزدبد كلب هاهم مش داملا ى ىلاعت هدا رع للان زيوهو
 كادي ى ةثداحلا هل رعي داق كهف نيميخزمم عزم ال فرع دع جلا هللا كهذا

 نحف هن قح ف 1يقئاقتعملءالا هارماوللا باعما لاق دئاونلتخا مآاذ هملا عب قديوأبه نم
 دين تاللقعلا ولا ةمال ةاتلالعبجرشعلا لاهو 3 ْش دالاب كفقاابنكلب ةظانللو ةيلاطلا دنع ونت

 تيكتإل لون ل دال تايم جاوقلاوذ الصأ ةّجكيسإ لل 1روعملا هزم وهون دزع نحو تاشيرشل ا

 لن لا ما دردْملرتل اف در ولن ٌملهفرخل نارا 61 ةامزراي + و مالس اغلاق ليل د نوك

 انامل ايجؤ اضدإر انضلأمب رتب ذأ درملو هيف ايفا : دومة واول كيزلاو كيا

 ملؤها لوف ةبهشإلب ,هرماو ملأ نوتوافيرمانلا ٌنلَو دحوترلو ةينعلا نجلا عسرلا زاوهو



 مليافمعلب

 ظ 0 00 وة اريغرع ظ مامات علا يضم علا انه انهلو ةجرصمد ليام ةروصف لارا عم ملدا
 امزمد 0 هتدابنق حراتلاوهزثال ممل .. ملا جفا اه ب اق
 هندلأو هفيلاملا بش شاك ترد ماَطد انه و مه رين وهساو همز رة فص ٌناذ »شلل اًماذ نجلا د فص ودل

 ظ اي ذخإلاو ولا بحاص حايلنا ولطانوه يذلا ديلنتلا ىلا رطبا لل دالب ليل أ ىف عرشزمو رظانرلو
 دز عرتبو ىلا نسب نيس انا لدشفل انهزم لودعلأ لَو أو اوضاتلاو يدلل لفل لأ ججدد اجلا
 مجلاود ا ضملاب عامجملا لوفازكو هتدشا بجو هد دصاع نويل دايو
 ا فور اود در ليسا كج هل تلق دة يس نا يلعن نكرلذ

 نايا لحب ا 0 ا اة أب زل ارِرَصَت ساتفلا نادم م و سايز

 - ةيافلادفوكتو هما لعل عقيام ناي نيمو زال 9 لالالا عةبش كد
 ٠ ميالاوهنصووأ ككل تا كاذلاو مون انااا نسور أول ب: انا ورانا ةعبرا
 هلوقي كلذ نب مهين قضاه ىلا ضنلا معة

 طيبضلا اكذ ىف كانكهفصو وا د اينو

 هينلخأ مكلضاب | هّيوسلاِف فصوأأو

 اهالا وكل اذ 2 رم اكحلا ف ءانلا ةهىح 8
 ءاتازف ا دملاب انلامرع ما هدازفاب ىلا ذ روحو كلب بجوملا 1 ةيسملا اكمل

 3 ةنابعرشل اب هذ مالك ابجلب هيلع هسيفالص ادخجأ ذاب هيه هنا ملف م0 ولله
 لطم كلو ةواسلا ملهي و لازم اهءشب ضوملا نحيل اخالضنلا دورح عامجالاو ىضملاب تنم كلذ انيفاوا

 ذأ اًعاجاروجتا هناا دول هيلا رنلالب نأ طوشب يراججادبع ل داامانم ةاواقأم ىلإ ملاهملاب وأيد

 ' هنةطج نيش ياا لا ةمخان دجو و ىنجلاو ددتل أش ةأسلا ذايب هو لاق م م ضوملا نم يش هإبإيال
 نت ٠ ماه ه

 00 هةفزاجم عيب ادم سلع حام ايلاو ةَيرلاو اتلانعىيمالتلاو ةواَّصنالعْ ا يودأمل
 الهو يشل نمريخ دهم اذا لوا رهو لضفلا ةممش ةيشلا خان دجوو نيسباتملا أر نا عمزواسترابعاب
 1 0 كحل ةنكل صولا ةبينم الف ناك

 مفاعل تالي هنعزارتع ار زل ١ عرش اظن هللا ءْ ١» ثشد د ماك 5 دد 8 ا 3 د هاب هنع

 ظ | ملل بس طالاجلا لاخلا نام اغ م ١ يكرم مالو
 اةاجيلاةنس تال اثم طاموتلاو هلقو ىبع رة تلا وتلا
 كان لكنإلصاو كلاملافالخ 2210101 ةفِص 1 1م ةماقلا طؤشأ
 هلوفيودوتلاب ديل اضن ةمامللا تدتساو تانالطأل بكلام "دتساف ضلاب لانكا ىأّرلاب
 باّشلا نوداما_زم شخ تاموُمسلاو ةقدص لماؤملا رالتلاو ةواّضلا دلع

 طل ا اذ قوكذ عمذ دحاو طرشن 0
 . وزا لاظالح د نما مل ل ةماهادنع طشو واط لام علف وهناك وق
 1 يال قفاشل امتار فص تان لانم عاملا ةئعي و د عم لدحلأو لوقو نالعالل

 31 الامواج نالوا يالا ددع نافذ داسنل ا ةداسهت ينل ىلا ريشي ةيدملا ظقلوأ رع ةهاشو :

 رعي عجل 3 ىأراو 2رمواثصوو» ءازعتسمل انك
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 انهو ةدحاول ا ةكل | انه داو صقانلا نع ةراعسج بتال .يطتلا لصلاة وهو ىلا ةينأت ايلا ٠
 مولتلاو وانما هيلع لزهر هتشا الو ايت نخيل اندزع ةعيرش:غةدحلالا ةمككاا نرش تال لانها.
 يعصوو هل فو ارحاوبرتو أذ تينا ذا هله هاف ىاشلا فل اخو ةرخملا ثلا لبو ثالش نؤيزداك ٠
 تولي دحيو ةالص وكدا هللا أ ثيدحلو ةيرعدل اال ع شجاورتول انا لاق ةفضحاب ناد مك ةفصا لانموتولا ٠

 سستمول | اهنم كك تكيرلو جلع تنتكتلف ثيدملة:س يفشل اواهالاةوانم بف طيرإ نف نع
 كانشلاذ محل ةءدش التف اهذ مالق لا عياد
 اتغاامدي يالا لاني ١ اتت امكهي شربل

 يزإ) ةبداتوالابلان رف تْذِل هِف ضنا صلاقل الح يسيل رسولا ةسدرتلا الاجار مشنلا نسب

 .'م كحزاوملاب ىفاشلاو . رنا انيدل محاهلاو
 للا سومان طلزم مك ةيدَحل الايات نوجيالف ان دع [لعتلا مز1 مك ةيدصلا ناسا

 خالط حلاو لولاة ديزل نوحي ىشاشلا دبع ان دنع نإف دأرنمل انتم سال ا واملغلا نوكف هيف ضال.

 يمس 1 101000

 نانتالاب العتوم موسنم تاككذل انأ ةطنتس سلا 656 اهخ نالخلا و مضولا ل اة هع اتا نو بلل تل ادصوإ جالا
 ' ١ 0 دال كدلقلا نوح 'هإ_اروضف عملا ذؤجا نم

 ةماَتلاَر آمال اوبن انما دنع يلهب ةمز | ريش ةيدشلا نوكك ني وف اغلا ربل او س دفنت اب نوي
 نصا هندل ضل | جلع ئصتقم نوكف هي دلل اريطي 1 ناز وجا ذك ساق نوكيق ةيدهتللا ديني )دلل نا اكتأ
 ةدلاةعوشملا خذ لاو مومل | ملا وأد لع ةَدجلا تن كنان الك وكنا بجو حامل ابابجوم
 ليقلاهفح ىيتيالف معلا بابنم ةكشل لع عولطملاو نغل اب بجاو هن 1مل لورا ظوهو يدل بجو قدلقلا اللاوو ًالع بجوبنأ نبي عرشلا ايلا هلو هصوصخمراّبعاب رومتتلاو تصوأ ا وومعرابتعاب
 نودابهع هقْوف لعل ل لع ةذوفوم ديدَحملأ نإ لاعيامولمأ أ ةروريضل ا نافل ربتس 1 جرتلاو نافلا ديضملا
 هيدهلا لع فوتومإلغلاو حرفا ذ لم للا معلم تانا عم يدخل اوه ليل ل الع فووملا ناب عيفرم

 فقويرود ل ةؤسبلاو ةود 6 ةّعم نود هناب بارو د نودالق ضلادرومرغ ُ فصول ادوبي معلا ىعمي ١

 رانلإإعسمش هيفشلا ةقااعلا لاق ةزع وكت م لوا تين ةييدعتم اهموكنا 1 بة عنم هلا نوكتالل ةؤملاذأ
 أملا ؟ءانوالعلاةدفن ةب دشل ل هتلا مهنا لوقنإلب ةبدقلا ةصلع ةفرفوم حلا سنا لونان

 ةلح أنت كرا صو انرملا ممله هآعلا ععنولياةلاقو عامل هِنْرْضل عز لالا علا ضل معيد ]
 لئاقلاةولف ةؤطاب تاكملع سوضم عز ىلا تدّضهئمو ةدسآف تاك ب دعس نكترل نم ةأعلا نا ايل انآلأ د
 تاكرواو لاا هدو ماكل ضل لاو اوصل او دال لا ع
 عيلاة صلع ةفرثوم لاملا ةص نا ل اهولو هك تنيرل اذا مصب الف يدنا[ مح ل اناذا اءاكعصدلوق
 : ىتبنا انمانك ايناك اود ناكذ كلملا ةىص لع ةفوتوم شو

 ' 201ةنالثلا 4 جِمرلو 2 لاخا صايقلا عازاذ
 لوما ثار القا و متسيو اننا تسيردإو عورشم ابدا اوه يتلا نال عبارل مسا هلق
 انو امن ملا بجوملا تالف هتفص ف اماورعاظف ببسلا فاما يزمماب عرشلا تاتارتفسوا ببنلا تاتا قل
 و م هائلة قباهتاتاذاك
 انكتب ةنالغلا ماا قالا ل لا)لبف يأ عرشلا ركبض هند :ارتلا هتنصوأ معتايئلانكو يأرلاب ل ئفو



 يي ل

  لياعل انوجرلالا ماها رخو نم دوهمملا م سايقلاب تكياوهو 8 ىوحسد هل لك ماتمكب تول دعب
 7 ا خال حتما حى دعس للف دحواذا امو لدتا طاصرصأ ةعرنلا 3 كد جول اذا كنز
 ادع اَنإلصاحلاو حولت اذ ل اة هريخو ةمرملاو بوجول الذم نحآ لح تاجاوأ امهمصووا طوشوا بيس تاغ
 جرْلا 4 درجوماصأ نم ةيدحلا رطب ةمرللو برجوا زضييرش محتال فانتم ابطا, هاا كلو يمل اول
 يف تبان صانم ةيدعل لطب ةنيطرنل او ةسسسل تا [ لعل ١ جاونلتخاو انتالاب اج عامجإلاو لاب تبان
 كازا طوشوأ لع ا يشجع ناني هف يرش رجلا طرشوأ يبس ئلا نكءاجاو اومن تناذأ ءائوعمب عوشللا
 7١ ةيقلالسو انا لعام دما بوجو انس ةطاونل السجين الذم سانتلا طئاطش قمح دنع ل ملا 'خلازءاايقركك
 . لاق ناجملاءمضعو هعاتما ىلا نابحتملا ءااع مرتكب هذ رتل أى هيلا عا ةالّصل ا ةضل اطرغ هوضولا
 ةفرعمْأ دارنا هن طرشل اوأ برسل تاينا نود ككل تان 3 ةخجسابتلا نا لوضي ند لوف نمل نازيملا بحاص
 لا ىوصتيلعزلاو ليلا خي لاذرانأو تلال ةفرحلا تل ملا ف ئج لا ذفداهتجلاو كل ام رككأ أع
 دي 2 اوس ويل او اسف تبسي سيلا ةنادا نان عمجاذ ا وود

 ْ ىهنا وكلا هب فرعي اي طرتللاو ببلاد فرعي سايتلاب ويف
 ظ ناسكحسشالا ببباب

 قاتلا نماءقووجلابايقلا ايه نوك يقم ايهلا ىلع ةات ناط جاليط سلا ذو اًنسحئنل ادع ةنات اسكس لا
 ايفل إن او قطا ايتل ال والان هنم حاره ىلا ةبشلاب نياق ناهد لاب داَتيامّلحل يالا ة1
 نالوا ا لائاسخلا تنل انه نوتدازا و جلا ءابتل اع ىايتل امساهطر ياخ ىككنانتسدلاوهو قمل
 هل ومب ناش ملا يلاورهاط سايق ةلباتم غ1 دزكوهو قوام ىلع ةدا نانتسالا

 لسا اهبسج عامج لاب ناكو وشاب ن اكن انس ىلا نأو

 ذاق اقوا اًءاجاوا ناماض هيلع نس لوا ملا نا ةسالائس الع ارث تت ا علال 0 ارب ىاتلام 3 قار ةدشاك
 رفة للدم ة ويف ة|اقم ينل الضلع قاطبال قحداهفالا هلا قيد راق ةزاتما قد
 | ةرلاؤاناو باتل نيب نييتّللا باهل لع ىايتلا مسار خام ةشاخ يملا رايت الحلول جالطصأ خ بلغم
  ةاباش جاتا ةربك آلا هيلع درو عيان ماى ارتلاة|اقم جاع عوق عاجالاو ضلالع ناحل تالطاف
 ٍْ درو عاملا اتلاف هدحونح لأب تسقي نأ باولو ب كاستل انكم اشتمل جامل اوال
 تم السلا نال لوا ناك ةرورضوأ يفخلسايقوا اجو ناكاّضن هلع قتل م مال اقول ْمأملع
 ١ . هلوش كلذ هلثما ىلا ناش ةمالقا ةعرا

 فرج 1 اول اريهطت كانك ا ا
 مايز|هيو نلوعفمّلا كدعتف اءاخ هتعنصتسا ل ايد غلاتمل !ةف نحو ةدانمل نم لا حضتسا عانصتتس.الا
 انهو نوال ماداللا هلال يوداجأ هلركذيلو نادقمو هتفص نيو اتاك |نمانخ كل نزعل اناا
  ًالالبات جاوا هذ قطارات دل ةزككرودعم عيت ل نويل نا ينتج سايل اف عاجل هنت ال. لانم
 اكورتم نوكي هئمو كررعيرلإ ام عب كمزااو واصل | يلع راوؤوهو شنلل ضر أعم مو عاملا نا مِلع دروأو

 ١ كلواللصضقلا طش نارتلاو للاب كل ذِف صخر و عامبملاب مكان نحوي سوطخخرتملا ناب بيجو

 ايه



 ناب أي سايتلا اذ للاب نمتسا الام اتلاوثموا ها فو عادلا يسيضتخلا يكإذ حضي لو هدعيأمال
 1 7 أنمرمالتلأو د ةواسلاا .ل قوهو شل. سابا كو دعلا نزح لع دوقملا ود ١

 1 - .ابلاو ايلا ل كول ا | هطتوإي ىابتلا ةاذ ةورتلاب ناني نا ةايبلت كانك قوشيدملا
 || نضل ةافالور سيلا زم ينرهنلاو نول خلخال آملا انور هطنيل للا وا ضوملا لع ملا تصوم ل هلاف
 ْ هفساف عمينملا ملا ق1 مولعأ نم ىرجا ذأ دنم آملا عزي بشن اهلفسلا قزم اذا خازم اكو تانالملاباضياولاهلاو ٠

 ظ باهلملا طوقس يف سن انةرو رضا و ةجوحملا ةدورضلل سايتلا بجوم ؛ ليلا كز او كساف هتراهط الف

 أ 9 ىض ريض | هايل ن كذا ١ ىطلا عابسرؤس ونمو
 2لت1ذم اا بنر ان هيو ناين لاى ايلا نان قدلراتلاب نا 7

 ةماركل امرأ تال مر ةرووذ تس تنب وو سش هب لذ لقملا ناوجل ناحل ختم بت أ الهال رض

 3 اذ روع لانا بشيلاو يلا لازم هوت اه ؤ الا تن ةبائللاايدانلاةيحاصم
 هر نكي انيك ماه تملا مطعم م منح ناقللاو عولسلاو ن2 اعو اقنملاب برثنف 2 حابسات اذ ظ

 0 0 ةولدملا ةحاجترل كتناكفذ تلا نس نزال ورك هدؤم ظ
 4 نتمنا . نإ تناك لاش الاب ,نوكولاةزملاو ظ

 0 0 ةرازمايقل مدع ؛هفضوُرلالا ةوملو رخو دزعلا اهالاق الخ مدس اماه زاب ةزع ىاضتو سيان اهلا ناؤس ظ 0 الا
 05 3 + و در ا ثعضامم سايقلا يرجو صاف نابجو ىلع اهؤه هلكناذ ةران قخى ايوه يذلا ناقعملاو

 34 دحأو سايتل أجد يوثد ع نال دام فدان نقحلأ ذ : 511 ةزوملاوهؤخؤدم يل امن 'انكو ماظل دنالعسألا ىلا
 اف ناك مالا فمات ةبشلا هز لفام ذانلاو دوركم ايلا ىلا ةيشلاب هزل يقاس تسال
 ن وهلا ن ود تقصو امسهنم او خرفالا ةوتل ةريجلاو ناقل ىلا م |زخآوعم ىلا ةبشلاب

 امتحان نع سال الع امد دق نامل لاول

 اًيفخلا نس اقاذ تاكد ضاوي نكن

 ه]و وعل ةراشنجلاو جملا ىابها وه سال عايق هرلنأت < :ناكأ ذأ دانت 0 ةلع نوك اما لزعلا نأ لها عل

 ا هدرسسل 1 .نظو نالقس از 10 دونها دريدا ناركسملا ناس نانشس لالا أ ذناكو

 6000 دس ىو 5 نامكحس 1 هواك وْ تعض عد |رايتل علنا خس لاو سانام لولا ملأ اش انهو

 باحللا هلللاخللبذلاو ديعلاكم انماولبسر اقر ننال ونأمل ملا ليدز هلاثم

 ى ىو نااكحا طاق دك و ةطأ اول علا يسجل اع روصتأ هدا وشل ثعضرس اٍفانهو سمول مرإ قلل

 نانا ال ضافي فن طا ذام مما رظما و مضلاو متسراقنل اوناّمنملاب برئئاهن  اهرؤس نارومش للا

 لا عمدقم] لازم نا زصاحلاد مهنه اكتبراشلا هل لا 3 ةيرطرل هو ةسامغلا ةجتوملا يملا ادهن امماط
 هلوغب اثلا لا داشا كح لانم نا طعمتقماخلازموالا] لاما ان

 ُ م ا اضاترهدانكسملا هازك

 اذ ناكذا يعن صطق ى ايملا انهو

 ْ دسار 0 1 هنكص]فل ١ ىلد ثد ناب ْكِل ةوايفخ داش ناككذا ناسقسلازعأتي ! كانك هد

 1 1 عالابإملا نقف ناعرلاب دال اواهزابتزع" أوزملابةىبعلا ذات تود طاب هزنأ ناك اذا سايتلا عنف

 - هلوش ءلاثم ىلا راشام جواتلا ناكميتلا ع جيجا برم كد



 محا هاشم هال نعتز وقف ةياكأ 00
 ٠ ةيتماله ناقس(دقاك + . وك سو ايل العاطأف

 لا كلذ هيجفو انا نكس هب ىدأتن واما جوكراب يد هويتسلا اف ةدجي ةياال1ذايصلا داود
 ا درجلاب يدأتي كمل اب يدنا والا 4 ةوالخلاب بجو اهف س الا ن اكمل اح دوتملاو وكلا نم ك

 انِشاَمِاس طقس يا ٌبانأو اًدكاررتو هناكبس هلق ث عوكرلاب هتح ديل متصازملو ةهاطلا ةببساخلنماصؤس
 ةيؤبخرل الخ !ةدجس ةاهو ةّيفخ ةتصو ةغيقحلا دق ىغزم ناجل ا بزعل اوهورهاظ دانف هن لج راق
 ظ ةتزاعبلملا ةقفاوم وزي بكل ةن اذعو ماَولاوه دوصتملا اناو ٌةاهطل اكر ذل اب زلت اذْطو ةدوصقم
 ٌوهريروماملا نال راسل وكلا لصاحانهو ةربتلا ل اّضتساو ةاهطل | انف طرشلانلو ةدابخل ا رصف
 . اوككمهج سانا بق عم ةيتاللاةرججل نع بون. ككنع جركل بوني 1 إذ جوكر! ةموهو دوهتلا
 ١ فالط زل ةهعوتسرل ماعم ةرمل نع واصلا جراخ ول أ بوني.مل امو ةيعزغلا تالجومو ةالّصل ا ناكراز
 نق قيهربرومأملا ةيدات مرعو قمل ل اهلا هيو ناهس نوح انهو ةالضلأ 6 2

 . الا ةوالا ةدجسانلمجو نبال ةنطالا ماب اوف دوصقمل اًيوانم دوصتلا نوججوهزخداذ
 مل هللّواَشلا جان عوكل تالخياهرؤل ةراهطلاب ةالشلل !.ةاهللا طقشاديتلفاش عوكل اب ةيداتم
 0 ىلا اوي واوكرا ع رن ايلكب موك كاهسضنب ةدوصقم اهناذ ةين المل |ةدمججل ا فالؤع ةدابع رشي

 ٠ هيضاملا عار يقال اانكذو 2٠ ,يدغلا ف صا ذاناتسخح ا ءاقحلاىذراشلابنأ كانسحس وهام ناو ٠
  مِجوشر الاب نمقسملا نكن ايخاَاقوأ ةرووضوا اء اهاو ناك اًيلمامَفِاَجٍِ هنا. ةسلا كو داق
 3 كالا مرايا نها لودعما دلال واللا نوايا نان ةيدلا ل ىرأ نوصل هنردسن

 امدح عيب مشاشرم 0 ىملا فذالتخالا الازإ

 . ساتتلا الب عابورلا لع. ساشلا نينا يَجودل
 بطون يملا امن بجوب احنا لازك
 ن اهجيدلل و اممتراول رابنعا ثمل كدش دم

 ا صصسر لع ضملادروش . الاب ةيمِلا صم دعو
 افرك ناك 4 هابل ارثالثل ارا قلاب ناك ناو هتبدهل عن « نزلا ايل اب ناك( ذا نان ىلا نازل نركذ أمل يا
 يعرب ل رش ةموركمملا هن ل طفف يزشللا لعب دب املا نأ ميل طفل شا ا ى ناشيانمملا ضلتغا ذأ

 هلع يلا: يرتتل سوا لادضعملاو ثرارلا ىلا ىدهسو زمتلاوفؤملا ايت ابل اغلا تن املع
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 زاك فهلا تاورهاظف دوحالاةد نيرا اذهت4 ةماتلاد اول ابدل اني ضيوفا دائتو انل اعدام ٠
 ةفريغ مري يلاباتباث مكل نوكأ ناةي دل طوس نا قبس ده كنق ناذد قل !هيلع د رواه لعل ةررإ زمشلاذا
 ركلاع نيبلا بوجوك لتس الزما موه ةقشملاب ىرعلا كلل سات ايزخمملا يده سب كك قل ول ني
 فشاؤتل ا سايتل اوه يلا ناسخس لا مح تناك ني اجلل نم نيل ناي ىجو تلاحلا ةروص نال تأدرشل راس
 ب نيعز انا |عهججوسي نارهو يفكك( هنهدرككا نيم رتاذ يلا اوه ىذا [ضملا جد جود1 داري | ةيدقلا

 جاره كن طوراوحنل اهم طن ذيحرم 2 نعلم نجاه خرانلا ةانكةدماوذيتف ٠
 لانه ساايتلا تحل كلاد ىكؤيانأ بسان

 أم دقلاو باكا ناعم مينا دطرن داهتجملاو
 مارك اىذىيلاةّسو 2م اق انف هلوضمام
 ىيقكل ااعاههوعو نمو . قرطل ا نماهلام زكي

 خارق نعمو قرش مك نظ صل كهيجلا هيلا خلرفتسا ًكالطصاو ةنفنملاوهو دهجلا لن ةخأ دادهتجالا
 جرم دهام هقفلا يرق نم هيقفلا فرحت و يلع رزرلا نزل نموسجي . : ثبتت اطل أ واق ل ذب عسولا
 دستجلا وجينا دانجلا طرشو جراشلاى اك يرش مخ ينو ائيطق يرش مح ةفرعم جدهجلا ديطفلا ىذ لؤتسا
 .تاكرلو تاوزتلا امم فايف ةفلاما اعرشو ةخاديناعمب هفرعي ناب نا يلا وهو باكل 51لا ةئلث روما
 !ّماو ىيرتلا بس كلذ ذرعي نالا موللا نايل ولا عملاو ونغلاو فرَضلاو ةفلللا ىلاَمَمْمش ةداف هلا حاس وخو
 ةلعزاو ثيل دارا نا ظناضلازم مه دحا داجوا لاق هل فوري الذم ءاكحلا و ولا اطلا ىف ميناو ةميرش
 نم أهان وكدا واق لا نه مداه ةذرلا هده باكا نود ناب ىلا ناضل ندب نع سائلا رو خل
 نياشلا باتل مزح ظنحلا 1 ككل باطدعامإلا عوتلازم كتي ثمجبا.زتاوب مل اوه ريتعلاو ماكح الا ةفرعمب ةاميامددق باكا دارا ناقلا فرم انسانه فخ لولا: يغدر تفلاو نمجلاو لوشلاوراذلاو واقل
 وا اون نم انيل | اىلبوصو كل طوهو اه دزسو ب دحلان نفدوهو أنهت اهف مد ناب ماكحملا دب قا اه دوو ةنسلا
 اذهاتبام نال ةاورلا لاح نع ثحبلا نا لا بدم و حرجلاو ةارلا لاح ةفرعم كل ذ نمو داحلاوأ به
 لونه اكثي دحلا رع م..قرشوملا هما ليوعس رانك ىلولاو طياسولا ةزمكو ةّدللا لوطل زقملاك

 ساخلازه هما قبو ةيدرشو ةغل هياعم ةزسلا نام دارلا ذا قنكيلو يدحلا ةازم مرو ناغصلااو يونبلاو
 لاف مح كااتلا انهريغو وائل أو

 1 اكل ايينلاواب املأ كارك نس أمل هوحول | فرعنو

 كاب سملا» نا كل! ذ طككمم دو درملاو ايم لولا انمااوابماكحأو ا.طياش سايقلا هرجو فرعي نا قا

 ١ مزأيلل ةيعمل ا دل اب ل1 رّيسمملا زاوج مالكا ع طوال هدامّهجا ى هنل اخحالشل هدق أومو عاجلا فرو

 رس ا مرصع اتامز غمابتجلا تمم نا لام دقن الف هت رخو دانّجملا ةحئن هزل هتنلاا لعأو اللعت مالسالا
 "لا ذه اتصلي دواس نا نكمو كا ةءاتملا نيد نرعلا نكرم ونازل ذه ذيل يف لا
 ملدا ذب نأعتبام ةفوعم هيلعف كك :دود مؤ دبل ماو ماكل ءرج ينعي ىذا حاطملا دمه حلا وح نأ
 هباثملا عموازلابلاذب .. هيأطملا كلذ عذاو جوالا ى انك يلازش امانا هركذانك
 داب لا ىركتل ءاطل لامتحا مم مكلب لفل ةيلغ يأ أ لا لاني رباط اوه متباثل ارث ال اوهو دابججلا معا يأ

 اب اكروام لة مهل نزل لوز ملال دف باف اتا



 ع ١ |١

 ان اه عااع
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 دهتجاوؤ بصيةاتو ببجلا نوك ان طايطخت
 ضلت نمدحاو هقفل اذ... . كاع الملا امني ّيحلاو

 109 .ذلتعملا لها ل اهوقفا. لاح كلت
 ثداوملازم ةروص اك خاتم داع 0 الا امل متل الاب

 ثاخأو هيلطيرومأ م درو اتمطق اليل د هيلع ا اق ناوضلتخا هب نيا ال بخ له امأننمم
 يلم أ. ونس طل اك ضو ل تان يل ةرفف نأو باضأ هبجو نأ انطاليا د هيلع اع ةماعلا بهزمو كر باقل يحس اه لمزملا نا ملوش
 لال ناجاملالاو يول ا نو هدأبمجالاب ناكدوواد كحد أو ءلساهانمهتف اك هلونل دحاو تاي ناحلا
 ىلعؤسانهو ةجركذلاب نارا سرع ضخ نكد اقحن داتا نم كد كولو هنع وتل ادو دارا لو هفالخ
 [اذوذارجاءإف بام ركل دسزجا ١ذزوؤاتلاو قلشلا هلع هل فنه يداوي دابنجا نار
 رمال مسرلواهب لوخرل لق أ جوزاءزع تام دق و هّضونملا ىف ل اف ملا دوعسم ن نع يوراهو دجاو ىجإ ءإف
  مئلف اتصل علا هإنم ى دفعملاو ناطشلا نمو يف ءاطخ نكيذاو هلا نإ ياوص نكن اف يار هي دهتما
  ملهال ال هنمسب] ردي اماتاو ةيلغَل ١5 ضجبلع م.تعركترلو اسيا ذاماش دايما 3 ءاطخلا اونلطأ
 ياهلا كلنا هيزف دحاو ٌنشملاب تئئامو شل اب تاز دب تاكل تبانل اذ تم ةرهظمو اننلا ّداوهو
 ” ةيللداتنافااخلو كاذوعو ةفَّسلاو طرشلاموهفلم ان الو دلا زم هريحة:دوكي دقف سايتلاب قي
 لاتشملا لها لاقد ميواتلا ةامك ىملا ةدانج ههّدشو

 ددعلذ لس اوحلو نإ ىلل و. دهتجا هي زال بيصمؤكا ل
 فلذا عضومذ قملاو هفيدتجا ىذا ل بيصم ددّججترك هل نتعلل تلاق يا ضوعلا وش لكل

 عا

 ناككدن لاعب هيلا ىذاام ككل زب دابتج لا يق ةوئسللا و معسل لع :انبانهو مدعم ا دحلو سب
 , منوم ددعتبملول هئ.لو ةالضل | ةنعزع عرج طنحلا نوح يرض 13ج اف ةاشلا ذب دانهجالاك
 قءاهدن جملا ناكل ادحاو ىلا ناكولذ ٍباوَّصا | ةداصاو ملا لن نونلكمز مسجلا 50 ةاطبملاه نيلك
 دم اكملا يشل اول نوكنا بجو هإإ د :افخو هقيرط ضورغل همسو ى كاذ سيل ناماطو هنيعب هئباصأب
 0 10103 انه نمل عا دتتل اجد اعدام ىل انلذا رحل ةؤلص الذ نا ماوجو ءدامّتجا هيلا يداه
 0 ظابناكمدهل ا ناواو افامإع للا جل كجم اصل نل اجلا اذه ةالص را اّيصم دسخي
 وقام لا ىداءاوس عيل امدقب .طيارش اح ىلا [رظف وح هداستجاو ديل اذوحيل>أ ةدورض داهتجالا قلل
 جاكي خازكث دا امزإ.)ذ هبجوم لم ١ بيوجو وجبل ديفي مب تراككلاو .اطخوا نت هتلانرحقح

 ليقملا 3 قزاخلاد سلو... يذلا فذاكلاذّداو .
 لالا مخجزعاتناموأب مرعي للا ماسلا ةيودو همدقوإل ثورح لق ذأ ةّيطتلأ ةادالاب 11يوم برام وأ اجا داو ان كلل ةالزتكيو الضي تاعي ديالو لوسدلا ة للا

 .: ققعو مال ءانمق لاى للا كاخو يور اةنسمو ناقل قا ءإنبس كن اني نكت دجؤنرل ذا هيضالككأ
 لدهن د يطعن وك ....ءارتسا ف لج وم نك 0 واتا ذ انك يبوقلازملك ةيقح ل نيلكلا ةدهعنح جود

 دب انيخا هما هلاقأم. . .ناتحلاو ضعبلا وهام



 ءاهنا كتل ا ”اردما تكتم هنأ

 ككتالخاا نامالشكل و ةواَصل اهيلع 0 ءاهسناو :ًارسا انطخعد يكمل نادل داو

 و وصلا هيد علا لاككأاع قالطلاب لد نيم : مَ تيمضانهورماعكأ لإ نيد آمل ىلطأ

 يا أو ةيعملا ةقألا' 3 لهنا ككل لارلتل ايطخحم مداها: نب 50 انَسأ نسم ماراح

 دوواددابهنجا ..طستقاضصو كان و ةقاطلاو 30 طيارنلا ةداعر مم ماكجلاو بل طلاق
 جيواتلا اول ز|طابناوإ صقل ءالككأ قوس هل 1 دب اطخ دوكم نانو خلاواقم ملا اوك
 و ا

 راينا لا رم زحتدا ع كافل ناصضتلاوممو ةمااسصخنوجيل اق بيبو خي دهنجلا ندي
 كانوا. صصغتأون وجدا: أ: ضعبل انل اخو هوعباتمو مالا زميل بهذ امىلع الهو غال
 ندم لإحلا لعامصتقم يأكل |سو ياه أتنع ل الاس جري ٌماهلاهددشنراّبعا, موهل اب تصون
 .ةلداطدعل كنت نوت ةروص درا هاف تمرة ك ليم غال معن وعل ذالالولا ف

 ةيمروفتلا سو لنا را لان يكول اميل. كورسا ماد
 ما , جواشلا لاق ةدوجوم ةزه أن ادم املا جوملا

 لوه ناك اذو ©.
 امادابجلا هجصنال هيجل 0 ةناب 1 وضم هيفف كلو
 هلع ضف دلع درواا ذا درة نان[ كاس صن موف ةضق لازم هشالسو هنأت دعب تن

 صصضخن اونو وارسم نوكف: نعمدابّهتجاْلسف ضل نعم 0 ٌياع تصّصخ-لوفي نأ

 او اجج 0 الك فدل نمر 0 021 اة لقاتل هرم
 7-5 اع معانا كول: قت فصول كلذ ديد ىف ةيشلا هيوم ملأ ةيلدو

 2 ا يا مالو الع دروأو ةاماوالل دس وةراهأو د وه لاق

 ب اًىنامةلعإ ضع ادورودنغ كلاس هل ناالف صصقلا اص مامن أب , طرشا اذان م

 ناكاذورإ 0 قرم مازال غلا نمل ديك كلذ هجرك ميا 0
 بيب ام لو ”« بجو هالازإ يلع

 هل ٠ دالادعاووهو كارب 0 هزملايإ دزه صح أل

 ناس ل قا لعو صدا

 ناكل ساه زل لل اذ. حزم اصوصخختلم دوحو ياه تر اطيق |||
 ١+ يؤ نم امارها ئدي 6 3-9 انفدا لعاندنعو 6

 دل 0 ام "كسا عرش .دوصف هلك © ارا ناك نيش 00 مدننا
 لدللا كلذ ٠ ليياشلا اذكعملنمازا © منصور ٠م ا
 : عتب يي ذا« عساك عا 5 هزعأ مار الذ منول اذاندنعي 05 اله: امدوجوؤعا#

 « عن اهلا قابس 6 هي م ري. انييلخ عرتل اصل اه وإلا قراجايف فاس
 ف امش ره وصف 6 ف كاهل 4

 تلف آما بصاذ ذأ مانل [ءاسل اخانرنع علا سارت الاسك الل



 ةتةاميدلا !يسستلا ناجازف ةققتح لأ تاوف مدس !همومذاةانأ هدلعربلسو ه هكرانا : طه: ١

 ةاعامدمل قكامنتما انتو لاتسو هنا كوم اف كادوصإع مما ةواشل لع راع :لاوه املا نه امل انه
 2 اراصف منجا هزم طش لاس دلل 01 كيسا بنص! بوني جانازش 54
 أدوجو عدلا نلف ا تاق يتلا ذم ام دحل وتل دالفوه يذلا كارد ةكر هلو وتلاقو
 نذل نعت بتقول ياك أله اله لكد روأ و نكمْلا تاوف ف

 لفل دإ كو لهدم > ةيتيل كفل دوجول سياف يتلا هراتعا كل الملل ىنيحلا كل الم اوه مارون بي 0
 1 مضل اواطف هزضاعك قولو ا|يرئلارابطف لأ اف ونمت اعلا يت 5 ا دوح ولا 9 تاداسلا اةيضك هل هل اخدملل

 سرّتلا نعإتف ةكولف لف لتصل نشأ اف داك مالادبا انجيل
 مكمن ةقيقملا ج خولاو 0 فو انهو م خباول مشت 1 ١ د قس ماوس
 لح ةاوذخا امل
 هلو ون ممم ادانة ةحأأ تدرك 0 يمل

 اع هدو بلو 1 يوتا 1 سلوم اج

 8 01 يلم يلاةانلانل 0 امابنموا 1 ماكح
 0 هتف ماني همكأ ناجل :ابللكاودقتنا ضارب .ملبروذامدإا ازاي لودتشال دقشا ناو
 هءضو 'يااّمل و 0 قح هقح جات نافدئاحلا فالخب

 [ خام عرب تيحطرتلارايخ عددي تيوس ءاامو
 ظ ١ راكب /باقملا لييلا اعل تنال 3 31 رانك د توت لا

 سسوس 0 اضاك

 هلو طز لروح كش قحد عم ضباب ةقفضا أي ياي 10 عئامابهبوا
 ملاذا ممَسلا زن مرا هدي يت كحام در نعرك م 5 راينا دو ,ننأ هلرسإذ بيع هنس بوني برزهو

 : عرش د 5 نكد مروجي اذوواقلا |
 0 10 بارا هامو

 نشل نك علل فرقا زيطودلب نكح اتت هعبرككل تننزاف بيحان كرك أوز عنف خامه دو
 لما ل ايخ© نال تار ازخا هده بأم تولتخل اًناوز و رس نادرو 24 0 واضق

 مانو انعاتلطه مد عل ٌنالف ٌسورلار ايخاّماو هدوحو داّمودعم نوكق وخلا اتلعم نام ع

 بسلا صحّ الف بيملارابخ انماو مول امهدع دنعرككلاب ارامل مرن كال نك كلل وهورككأ
 0 3 انقالملوريوزلامدعبانلقف يذم ارضي بحار د مولان دجو ماضل اوال
 اتلطينمنكتل خول قار رايحوز زم احّدلاو مايل ادع :ةمضلاَوزق 31 بحلارايح يضل ادن عيملازمم» هرم

 .: فاننا تل طما م يزل راو ضل سب اهجح فرت ارينب اذه كك ناذز وكلا دوراتلا]ق ره 2 دل

 . ..اضرلانودب ضاق حشا منكن. بيع ارائخ 4 يزتخملا نالف هوَجامأو أنى مة ىغيقلا دعت تان

 لضفلا

 نك دى د تيتا فسخ تي بحة جيماا | .-

 ظ / نسصصخةربشلا غال إبق نسانوكرل ناوا ماهو ةإعلا 0 دانم ل اهفا وؤدر وأ عنبأ اولاد



 5 ةنسرا اولا داتا طير ولا ةانك قل لس: اضو ا اال
 .دآ افلا هركذ جوان اكلم نضل زم ىتشملا نكمل هلا مو ل عما بملاو ةيؤزلارايح

 خ> خسايّملا ف نوكالك .٠ .للملا حرس نم دبل ماو
 جعل ناس وا 5 :ءاناءاشلانالدض دناسد ا دكر وهطوشو حليل درع نيم
 عرقودانلل ام قفو طعانهو ةرئوملانهلا مف د هوحو نيب اكدصف د هوجو ناب ةءاسملا لام املة1لادساذ حرطلاب
 ةيدرسطلأو ذولا ثرصحلا وصف مالملاو بسانلأ مي ثوم تسيل امانه ةيدرطل اب داري نزئنبو جولتلا ىلا

 خيملاب انيوه هييلع ىضتضن هم ف د بورص|كاع نك ف رقم ةيندرط ةراتو ههرثوم يذنن وكت ةرامق
 6 هتوف ةعدا اهناث6 ىب هب درطلا عيرل ا هوحواما6

 مها نيل انما طفروا مفدي لاغتشالا ناكر أتلا هقول املان,ل ةبة رطلا ىف يذلا نا مشان
 هااعنأب نمرمورب ه”العملا ام ازهلأ ماوه بلطلا قاف لعتلعزم ه بجوملاب موف اهم نأو# ْ

 .فالتلملعأل | «فالنخإلا زانب عمك ذو«

 انبات ازا وه ةزلا بجوم لوتلاو كل قل تن ضيم انما بوو لا, كأ تال هم بضزململاب داما
 كلل ذك نوكي ل ناعم ممزنالموأ عز ]ب رهوتس إم هليل لاهلي متل, نا ل 5مم 7 ِهودف ناك : ”مزاب بواع|ل ل اكل دنس هذال ماتوه ميلف ئسم انهو دويل | عزل اراقب عم ايم ]آملا دمي

 «ةضتلائزبانلقانأو ٠ هنلابهل نيب لا « هركترذ كر خ ضو 6 نر موصنإب 2
 ء ناي هل قالطالاَن لم. «نوكي هقالطأ تلعن«

 ّردلةنوط دلع لهو ةانكلاو :اضفل أ موصك هلا نيمعتسلا ىداّسالذ ضو مان اضمر موصل ين ان ابا لفك
 انعزأتلام توم سرفر نك بجاو نيالا نا (نل-.انلق نحو ناكأينأ ةنلا نيت بجوب تول |, وويل فصو
 عياشلنيسوأ اصل صصي نوكاذ و : تباعا قيلطأ نأ انهذرأ نبش هنلأ 3 الطاناذ عاملا اًياوه

 ةلانخام ٌءاموسإ مل اطبأ هل دمواعلا تيا الا ة احلا نيل بيشو الاي هدام اهلل ملقم
 ال له لوانم إن لاووص موف انم هنأ مرسل كر ذّنأ يبت مك ىدعازت مافن عم هل :بجوم مات اماؤنل اف
 نعادساف هيض ومو في اورزتحا و وضول اكدأل فال |. الق وصلا هما ا بحب دا يل هدسأف ةوضمب
 نابوايتحأ الب دالشل اب: اضم | بعأنإ و دالف ل ابان دنع .انضفلا بجبل نك انلقخ داتشل ادم هييوضملا بج افلا

 ٠ كت طاسة يل: رجلا لفل ةلسأ جيناك. يلبي متل لا بضل اوسذ عن
 د ايم دالضا]و داش لاب سل ءاضنلا بوحو نأ نينش داش ارز صنم نأوراصتل ابك ثيحئالشل لالخ

 © مزال نغلق دوضول اكدا ض1 ابدل و عيجترل اب اشتمل هزل. الف هدساف وضم اظن ل قو انه رابع الملاك نا
 ©“ رز ةداسا عورتلابنممتائاواه دام طي 1ةدابح لا فاضلل عورشلاب طفلا نمت ل لوقنو انياب انه
 نوبالف بردا زم لست لسلا ا امو ركملل ةزع نكأ نانا ضصولا نال فصول | انهملأ ةفاضازم .ةودّؤلاب

 فضول اراتعاي وز مدعو باكا لوا جل هانم دف اكدذنلايمزت|باّم ماوهو بوولا دع طصن نصوم ةفانما
 شمل اذان عورتا الفر دل اب مزايا لف دوضول اف المان وك يلا فصولارابتعاموزللا نم 1 عكك يذلا
 بجوملابلوتلا لق ناذمازا هلا رذن رون سبأ عورتلا ناو ررامرخ ميرا اي يال لمت فا هلا
 جال بهم كل تاغ ناكمكلاسرلع برام بموت للسلاةؤحنا مسام إلا نإ هناا رصضخمملا دون مشل انهذ
 دون ةروصص يصح ناكنأو نعم سيضخن زمن 1 نفر ده ارب ن ولو عئاوأ ضمن ف هرئبع تأ
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 100000 كلذ سنو علاملا نامل مهل لملارار ىلا ةأما اع ضّقنل
 انهاعىشمان|سصخلا لوس دورو أ نا تفرعهب و ينضملا حرش نحل وتس عر
 تكسيناثلاثلا انو وشلا لع تشرف لالا ضرةرمتنم لال بيفعمدروأ نقلل نود ىاذلإ اونا هحوا |

 اذااكرتونطلل ةمدئللاج زال بواطلل 3 .علاونو رولا ةمدنلل مسرلاتلاو رةرّؤم تام دما طعن نع [نمملا
 ليتل لاقسها اذاعه يلا رابع سايق اينملا تحت 1 ةيانلا نإ لضملا تّكرخ دي 1 فملا لاق
 فخ الف طاقسالل ةياغاتبلا ارب جرب لئاتلأو اينما تعإخدت ةبانلاو طفلا ةي ةبانلأ ٌنأدن ديب للسملا اذ هن

 اهمنم نيش هيو ةماشملاب لثملا عرصولف طاقسالا
 ا دل هه املا انههاهنم داو

 نك ين عل اوازض+لا ةضصولات تون ع ىفو 0 00 دب وود مئيأ

 2 4 تاي لوهان الق ناف فص ل 3
 ش م محلا تو ناكما ع روان م 0

 1 جواتلا ف اك عزلا ركل ناكما سايتلا طرش نم ذا سات طئأرغ
 6-8 6. فلعربتب 0 صو زالوا تداكمصولا خ

 ايلول ىلا ءاطزعولا كل اذه: ل صين نا واكل دكان دوا

 نفسو مر لامس اتي اجا تو ماتا كاذو فسول يب ةخاملا وكلا لو لانس
 3 جزفلا ةاتأو ةيقيقحلا اج انمةاهماب ةراهه ربل .ايتسالا نام ضعف : يتسم اكهشلطت
 ١ ا + اياب ةيوقعات ن1 !اعيفاتزل اد لكللاب بالف حاجلاب ةقلهتم ةيوقحراطألا رانك
 ةيقلا تم بج دعو درو المؤمل ةماكت اجد كجم
 فير وكلا ككل فصولا 0 | ةرافكؤع دق دص)لاتلا عتمدق و حامجلاب ةقلمتملا
 قوتك نحب لأ لذ يلا لام تسيل الدال ثول درجو مب دس اا ونا
 فهلا بشراء ا ءرمل دحأ حاكتل]ماب ةلهاجاجا ةراكلا فصوإ تالا تالا خىلاعت هللا هجر جاذلا

 نيلي ولأ اني نال يزحا عضومو يأت هارهظرل ٌم4ةيالولا دا مااا سيدار

 سف دوض ْ الامس ملوك كي + ةغاملا نوكيا كالو عال اضن فصل او ىغصا اذ

 1 ذتلا ةانا ديبالا هذ ةنسلا]ب را ينام ديا 5 36 [لونق يات هثإتل
 فرغت فو ناكل لا هامة رمتسااؤضلا ضو نال والا ناكراكهسجنم هزم ضرفلا

 داك راسيالف رطب نجنم نورد ةدايز الدف ةتسوه ىلا باعتسالاب كك نكاذ هزحخ
 2 :ةيلعلزنللوتفَر جكةيضلا دمها ع وسخ لاذ خوفك صولا ىلا مكأ ةبسأب ةاحلاعارلاد
 0 7 اقل كل فقال اليا عبمو ركيضعبل)مدع اذ ةيضعبلا مدع ارا قعددع

 0 0 «لضاو ناو راصلو نم ف دموع مالا: 2 دانه 6 لزَسالبب ةقرف بال 6 ,لاعملاكدص ةولاداضانؤم
 1 ملع ترتيل يشل ذأ ةدامزلا رك داداه ل زلم ةيلكلاب هزمل | طيبوهو هضسي ام ضف ةزهلا ا نا عضول اداسف

 ١ يي لدا ماكر ارعشل د ناياهدورو نع محملا 36 : دادصئانملا تالكج) دغش دهن احلا نكي الف داضيفلا

 ا هل ها يشل هدانا, ملايات تايم م5 نإ ذوي جونرستلو
 ش ٠ .ةضهاناقح ضدلا اهناو هفقفانلاف راقالاعارو زعانابضصولاناكتاللبمأ



 ةرثولا

 لول مرهون زم وكانا قرهورتشلال ضان الإ سلا وَ كلرذلوسوتل نق ننال
 رلعاذ نات وضول اةيلا ١ محتل اكل اق ىفاشلاك
 ضصّمش بو اضانفاذ ا .ضوانهذ فيكناترابط

 قضولاؤ:لرتلا لاضؤ ل نوكضيكك نانر أبطال بج خلاك هللاعر انلا داؤس
 ,ممكاذف ةيلأ ط:ئشإإة اذ ةساجلانع ند لاله انكو بل ا ]ضيرغمن انهو ةنلابوجو 3 نايس (مبادإإلاو
 ل لوقعمر غي دبع يروكحريبطت مبا لاقي ناب كلذ نمىصقلا دل بالف ةزسل انعركلا نلغدقف ةراهطزلا
 هرانعإ قمرا ابملعا ناو .ةاالمل.ام ضل اذكو لازنل ىضّوملا اضع الع ةسائجل و ةساخلا ةلازاري طلو عم
 ريت فال دبل نعل صح ةينلا طرنف هر. دوضول ناب مو ردد مدع دنع ةالضلا ةدتصل اًنام خينلا
 و ثدحل دو اري مظل أرضه نأ درا نا قنحلا لوف وزمرل وا يون هال ةلازأ نم هيفلمل ةعيقح هنأذ ثدحلا
 هل ازأرصصق هزصا ىف ةراهطلا ِهلأَر اردو ومما مهعبطي هطم زملاو فيكون لوقعم ىغ ىكح ءاملاي هتلانأ
 لاو رمل ابدل أ هطمريصي ل ثوام دعي هناذ باز | فالخئوبرل وأ ىون ةيكجوا تاك ةيقيقح ب ةساذلا
 ةغنامانباؤعم نال ناوجّوح مرانلا اهب كم ةيكح ةساجلاةل انا ناعم كح ريبهطت ةوضول ناتددا ناد
 جولنلا طرا لوتعمرلازاذ اموهطقلخ يذلا راب انيلاناواهعض مي هلا طارغشا بحور دنككيبف يسال اكمل

 : نويسلاتازلا اكلم ولا ته عيت قلااَمأ
 انة هتاقص هنأ لور نحةلوتنل للا ىف امل كمل قرثولا تصرلاوهى الازم دق
 ةيدطلا للعلا مفد نيب نم وامل و ةيدرطل | الخ َنيرقم هان هاب اهفصو انإف ةرثوملا أزعل اب داملاوهانهو
 : اا راسنا 1 و دسأ3 ناّيدط اه دإ و ةرثىملا للعل أعقد نناسب ى غّرش

 ا 13 دعو لو للا ف وكلت يزحا 39 عزتلاو لص لأ نيب ةق دافملاوابهذ ةلملا تمدع فداه .
 هنهو عامبملاوأ ةنسلاوا باّككاب تبني تفرعات أتلا نإ عن وملا ىف ىوصت+ل كل ذو ةةزعلا نعرككا تاك م انكيف
 دوك نالت ةل الا هذهب تبانل ارنأتل ان عضولادالفازكو اهب تبانل ار أتل اوك ضتفلل المح لهل
 تضراهللا فالذع ةزملل ) طبموهو هضَنلام ضِشن هزم الع بري نا عضولاداض نامت عندا عضو اًدساف
 متت ح هد! هل 5لا نيب ضراغللانا مدهت ده ذا رطب كو حل دلا نوت اهدد
 رداع هلع دنع لوي ركاز امل غري امإو أحلا انتفا وسل إتلا 5151 ةطنتسلا وامل اانكهو خوشللاو
 فالي لاطيا هييردإذ ةقيقح مك وهاء نهجها ضراغلا عتيف كات هينمشيام فالخ يضتتب هكاذ
 للملا هيعرياملعا هد هرو ه دارف ةزيؤلا ةؤهل |اعاضيأ أههدورو نه موضعي هنوجاماثأو عضولا دا ورصقملا
 لاخإ ضي 1ك انف ةزدلا مدع ماك دوج ّماومال لأ ردص نعانن ارك ينلةزعاع: ط نظل بلإذب ةررقم هلع
 سكذ نال ةفرانملا انكو ميحتصلا لع نيل دحاول ا لا [لَس ناومل ىزحأ إس ةروضلا كيت تنبح كن
 نيل دكا نيل لواحم نوكيا نابل )نال 2 بيجلا داع عدت لا + ةمورعموف ىلا ةاعزتاتلا
 بي تعدل عزب اواضاملا إب زول |, انتل | «موربركذل | فول | نأ دّمففِحخ لا نود نانلعلا يدحاب ولا
 ةخارلاا نا ةضراعمو ةشام ناعؤذ مصل ا اماوركرلل هع آلا ىدب يللا فصول اب عيفل لالالا مَع يدع نأ نع
 : 2 تّتالذل اب سيلوه حاكنلا 3 موتك ةجحارضن ى ةهام لنا ةعبرأف
 ::انكل يجف ةدوقعم انما سوهللا 9 ملوتكذ )عل ىملا هعج يلا فضول اى ةشامو مدقناكؤللاب يله مل لطاب
 تالط ديني عامبدلاب طرتوهام مني طورللاى داموا ىف نوكيا اذ ورب الع دعنا : دوقعملا نب عنف



 رع

 يكبخ ريض رانا قامقفوإعانهو مقال ضو ًادانفو ةضفانملا لا هس:ألو أ دا نماتث ناك

 سون ملورهاظلاملانلابلانم لاَ اوه جدران جاري اا ناي ضقنل | ةروص ْى ةحل ادوجو عنم

 00 وي ا نولا اذ ىيهطت بالو ولا

 يما: !لاحلا للا اغلا لوفي اككلذو ىدزع طرش انه 3 لوقي امر دادي ناتلاذ ١
 00 0 يعلم 000 يلوم راكي
 قدب فصول مالص 251 أوهو 0 اراص دل اومملا ةناها مو انه نيطوثلا نه دوجو مسن
 ١ لقاك فلا وزنامارهانا امفرإل موضلاو ةزولل هلام هاصب[ والا ةجرالا هوجولانانتت دتغاول اقانك ةيكزمسلز للا

 هفاملا اهل ىننأ ام من نم ديف اساهاناك أمو

 هضق تلال شت لاهتاف . هضراعماةقرطولعملا

 سن لأ اهنم اعاو لص أب سام دع 0 دانهإلو

 ةرتوملا ]للا نال ةضراشملا ىلا لا هل ]بس ل ع تدملا فصول ار رم هظدو ةضااحلا زم غرف ناد الاتنلا ناسا
 ا ها, هبه ةنيقح ضدانت.ناو عز الالام فرن نا قتام راقلازنع

 ةخاملا اونا ناب دحب ىزحا ةؤس خركو :مالثألا ارق تننكلا كدا ! ”مالسالا وهل اع

 لكلا بلت املأ منكما نارها بجومب لوقل املأ ني تما ةارغأتلا د
 ال بت: 7 فالحل باف ملاحملا قل عام مست ينكها اذ اغلا نال ةضراعملا ىلا مساهل
 تال 1 00 ةيالا باعال مخي ةعئادل

 00 وشم عيرأب بحاوو درؤ#ز ةروصرتملا ثيحخرللاو

 ظ ' ا ةيدطا للعلا نالخ ةعبرا قرط د روف دداوف ك بحي ةرثؤلاللعا الع ىروص شن دةنوأإ ذاومع

 0 000 علا داطالا نال ضتفل ا دعبأ يف د نكمل
 0 ومب كاذل اا مكحلاو ىيالاوهو فصولا م

 0 ةالوتك

 يا م يم 2 جانو ضبا

 الوب اكذرحوتو جراخو سنع ما نبل زم دحاوريخنم حرانلا لا ضوعم ىف لوقن ايا
 نم اتا انهضتلانضدف 22 ماتلاوينه تلا در وذ
 صنم قيلفالسا اع . كداب سات فضولاب

 يافصولابلوأ هدف ف دعبل ورمج جاخ اذ حرجا رارزجإ اتاني ضقنلا كيش لع لاتلادروج كا
 كنار يضرم ضان 0 :دالا ل أوز 21 تساجلا ترهنإ ناليسلام دع دع كإذ

 ماعلا يسانيلزرم ثرحو تدعو ابويا 95ج جوؤملا لا للقلا اروهطروصتناتل ا نشل ندع

 000 انك انلغبوواذ ذو اع لالا هلالدَم وباب

 مراسم ل عال علا ءاهلا» انغَدو لت مرسول لسا اهلادلاثكلو

 0 وم رابسلب ةدمراسان را تالا ناذ سنان اوهو هلال د ضصو) اب ت تباتلاوعملاب ايما هدأ مي

 ره
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 لام لو عيل افالم عرضت ةكازكك ]2 بجوان كزبلاب تشونغ هل يدل
 مادخل ان نوكيا اقدح توك ام د1 6غ و ضر: هين بزتم بأ كابلي ظ

 اماوؤللا نيج. رل لئاتلاربغ ناين أدل ١31 دب نتبتو جورملاهو ةزحل امدح ؟راهطل ضان ينعل هيف
 وه و جوزملا يوغلل حملا ناذ لوملاوهزخ[ هلع لدي يوعللا ءانعم ةطسأوإ فصول نه! د هانم

 . ةطلولا يللا ل3. لوم ةالل زن زن افعل بنكي داك نمل
 جمب ىأ أ جيجا هروبو هلوقو نيركللا طانسا ثول اوه يذلا نيتختلا اعل دي يوغللا انعم تركك
 نادال مز تست دحرسل و سجن جراخ هناذ مدلاهنم لاساذأ امه امكياتلا جيجا ميلع

 0غ ثدصا مصر تلا جونو 0 أي همض دو

 : كم ىدلذ لصاخ لاذ 2 ضولاب كانك تقول جرجا
 "1 دحام 0 ذأ نك ا لوبلا 6 ا

 هل انما ىدهب مدازك اوفع هل اجمالي تقول خف نصي ا
 ابل كت نثكو ثدحوه.ذ دجرسل 3 ذ+لاناو ىلا ةروص# ككل مدع منيا مكب دارا انهم د يا

 ضل نانا يلازم ضو لوصحبا ضيا دعضدن يلعبارل متل اوه انه ضول أب كاذكهلوفو تقول | جوخ دعب
 لصحرمو ممل جوملا وسلا 9.لويل أو مدلا نيب ةبوشل أوه

 هضقانملا وحرف عوف ناعز ١" هضراعل اه ىلا ةلاحلو
 ظ 0 ا ا وع

 بج حم موأنلا 3 لاق ا تمل هاربا نوب للعملا ل د لاطبازع ةابعاهياذ ةضقانملا فالخإلمللا للبدل
 3 ا ا يملا طز 53 ةضراحلاو ب 1
 ملعون تداهش دمع ضراعلانع هتمالسو ةدانمثلا لمت هتام دم ةعضب دوك مانث1أو هؤيل دب هناا زع
 لاذ اباطورت امة قمرم ةمدقم من هذصؤ حدتل اب ليدل ةداببئ و ده اه دحام دهن وك مفدإاو مك
 لايق نم عشول ا داسخو ضقملااذ وش هيي واهلب ايام, ةضراعملاب زن داهم داضب هتمالسمهرهو اببلع
 رارلادمن ضم مز نابع ضقانمل|ظنللهادنعو لاق مضر حملا لمن بمملاب لول ور ككاو لقلأو
 ضحب مانع تام عاملا اههحرمو ضفلا نع رابعه ني لوص لادنعو مودبوأدنَسلا عم ناكراوس

 صاظابحبن وكي نا نأ ضرتمملا دفا لصاحلأو هل درسا "هل نئبركحلا نانو نيت غنم تامتدتتلا
 دشن أ وملاةةهالاوهو ل ذلا تام دم مئي منمب نوكأ ام ل5 لأو لوادلل ؤواللدلأ ؤدصتفلاو
 0 نإ امصوأ ا خم ص اوهو اه سل ةمدقم اأو هصقانم منو رتودب وأ د: اكد مم ابيع
 نك كا كلل نامت زمةمدقمؤل عال هل ماب نيك ناو رولز ف نم ككل فا
 وهراهلبق نوكينا اماو ةضراململا ال١ خلخديذ ةمدملا ف ةضرامم وهو اني اننا علل هلا عملا ةماقادعن
 امه الضو يان كالت اول ملا نم لكدعب هةطساوب نمل اى طبملا م ارانتس+ عوم للرذلا بنلأ
 سيم لوادملا+ل عدل اوهونانلاو ةعللكاميلاقم بزطضاوأ ملاح بالتقن |لحانم دوصقملا و هبسْؤلا نب طوه ان
 مشناب مك ىجوضرا اهو مالخإع لذا ةّماقاباتاو للا تغلب ةرباكموهو لول ملا مب نوكيا انا الاوت
 ههدشلل طتضراعملانلاو ككل فنعم سالو لو هول دامدتمزم يي سايل د مها بهنأ و بوالم مكر شن فيلد

 . ةضراهموهو لع وش ةدابنيوأو لأ عملا لل دب نوكت نانا ملل ل ةضامللو ةضقانم للا ماتملا ةبشللابن وكت.
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 ن1 ةصلا كلا ةضراعلا غو قفا الدي نوي نا اتاو ةضفانملا خعمانإ
 ركيلادوعاما اورنج كاز مانا 2 00 الشال“

 امدتاتهكجذوكي . انا تود لقتل .٠ قيللوط عزان... بنوك
 درب ةااصادتلاناصاخ دارستم نإو م تبن حجر

 تلقزموهور ده ىرللع ئش ةدايزولو ]ذسملا لل دب ملحلا ةةضراس هو باتل ةضفانملا: توحّولاةضراعلاوا
 كو معة القا هدصل ناغيف بلتلاو نسا وهو حو لواعملاوعاوهو لصأةؤهلا نيل هطغسا الحا تلعج يانا
 ةيامهك سؤ نجر اكل نان اطحلا طا زمرسأ الس لادا لع لال دتس ملا خنث ال ابا عصا لف هلام ةلع
 ةيانرهركماجللا نول يلتلا و طب لوتن نخ نك بلايز اع ةيا سكك دج أو سيلا ملاكم مر
 . مءةؤملا مج ثيح ةضق انما عم انيقزلكو ةروصئضراعم بانل اذهف يذلا بتل عررزايالف مون جرت
 | تل تاعك هداج وطال دب عالة عراك يفنالاو كل الع ناعتن ٍبلاوركملاو
 تاذانملاف كاذبرسإو بلقو اةضراعم ما ني امرثؤملا لع هروامترو تاور أحلا روبمظ يامر تلد بلقلا
 دونك ابا صتمنيف عضولادالض كأن[ لاق جو علف لع ةضراسعل دامت ورمل رنه جب ىلا ني ىلا
 هل م هباوج طرش لا هر ناو لوو ىلإ ةبجمل اموال تون

 لاكدسس لا لاوضىلعانه ٠١ ل املا اذإتم هحوف نذا
 هل اكساالف ئيثلعاقتح ه2 هاذ نوكذاىتلاب
 التم ل ىرركمللع دالة زك لالخ ذا

 ١ كلاب 21 دتسإل لاونمإع ل امل اذهلم دج [مذلازم كيلع درب ثيحببلتل اََعَصْلدَع تدزا اذإؤو#ب
 نوكينادؤ متي ![خحلا توبث اعاهدعا تونح )4 دما فرط لعوب ىنلاباهدحا ل عت يطلع نييكحلا
 كاذوة فرقا اهلا اهتم ةضنلل ذه 1 اةاترثك ةائما كل نإ واضيأ هدو لع لن دلائل كلذ
 ١ سأتلاطوؤزلا مارب كت سمات عامه ماكدوك.ن ان مولف ةئيساهتال زعل ا تالف هظمؤلآلا تل
 ةيوسل ابيل اكلوهك سنلاو در يلا زكو خلا حل انوبتبا م دحا ةيقر تن نيمأ ل اكينيو اسمان اىكذإئيسنياْم
 .٠ لماشوهوزجلا ةيدلولل تملا ةدحاو هلع لواعم ممل نيضصل ركل اككبمضن اببلع لون هلام ىف اهملع ولا
 نودكلمتلا نكاناذلا«هجئاواس 1 نا جلو دل فال ييريغصاناككذارككاو بيلا لاو ىضنلا
 مالا طول اقرتفي ازاجايقلا طرت يفق قفا 1.3 داما نود ترب طر راينا نالا طرشلو دعبل

 2 ر اًض ادعم هلاك دانه نم. “6 ادهش لعد فصو للقو
 ونيل هظ زوال الق نم دوخأم هل ادهاش ناك نادعب كل لع الهاش تصول اباقوهو باذلا يون ث اله
 ةدايزافانه فدل لمملا لت لع ةدإب ز نيش رغم الق هنوككو تملا باتل اوه 15113 1و نعل
 ليل مكازمزا حلا ةجولام الذ بجوم هلك ةضراعماضلا انهو يسن والدنا اًريسفنو هلت ةديفم هلع
 يوازي ل اطبنم اهيالاسياةضان هنو"

  هاضفاذاهلاحاشك ماها نيعترلا .. ىثالاذؤنادالذ ضو سؤتلاموصنابمموسك
 ةسيزلانسوبنيِتلابوموأ ءامض ضف ووسكقينلا نيهتلاقدأيااف ضم وسأل ل

 + زرت نييتزعميفف .١تيعتدق ضل لوقن
 نييوهو عورشلابنوك 2 نتاقملا_زكاداضفلا م
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 هَ أتيت ده هادالا انهو نعال ظ 1

 دج نينا ا 0 لوقن نكؤس

 رامات حورتلا]ِف نّعتم ناضرووصؤعب أ نا موصو ةينل ايرخأ اهبل متي يول
 ناهس همهبا | ىنقومو هسه دمي انف لاقل اذ ان دؤ تقولأ نول ذا ظ

 ظ
 م .مول نهرا ناك مازال تانجو مفملاكر ام ةدابإا نهب انرتن نكي تقولا| ذه

 « هامل ألن ,وك ناتو ه) بف مزور ءام نكرم

 دين اح ير « ديه اذإتنل اف موتك
 م تسعياوهف هوو اك مزاسالاصأ عووتلاب سلف

 اذلافوطلابجيإل ةاعالتم[ فلا ةالصنا هّيفانلا ل دك انعم همحولاربضب هْزملا لمتد وسب

٠ 

 اّما كا ذو دوضول اكعيورتسلاو ىنزملا هيف يوتسي نا بجو ةونيلانم للا ةالَم تاك لاتفْؤم

 2 اهف ىضلا بجي الممل وق و ورشلاب ييالوهذا 0

 ال رسب ةزعشلا نكن ل 6
 مه بجاواوتساللاو كلازكت ثح لاقي

 للظم كانهام قنكردلو رلالهذ انه ذ عيرتلا ور ذل

 نزملاب بوحولاوهو ىاثل انيعف عامل ىؤملاب باهت 1 ملام قلو دوحولا لومْسوامدحلا لوي
 و : 6 نسل انهو (ميمج حورألاو

 هومس ماو

 يلوم دلتا يمد ةاماثكع عديم انا انهزم ملا لقا ناس

 عيش لسملا لل دب ضرتسملا تشد اوهد اكتلا فالخي هْنْلام ضمن دمرت ظله للملا ليا دب ضوحلا

 كيلا دام بوو سدني يذل اهنا بوجوؤطمملا لإ قب تلا نمتسملا أنههو 4 - هتضاام

 موونللاب بجواب اسوكدأ ف ةالملا نا هرصاحو حو ىئلاباهبوجو مدع نم للسما هتنل امن شنو د
 ازد ا دناذى يمملابح 07 داغنفلاوكع كا هنزل داس دنعأب,م يضملا

 ترام عن اكول ٌرلاب لئاتلا غرتاذ عو رثللاب بوجولا عامل ةزع دسانلا يف ىبنملا بوجو مدع نإ بع
 اميلاذ دذنلا يم حلا ال هوضولا ُ امرزنلاب بوجول او دعا لعن اك عورتلاب

 لا ىفوأ اع هل وهلف ىلا همز هلا عطب نادم را: ا نعاهدحأ لصفنل نيمأوأ ةل ناك
 ا اوال دلو كت لوب هدع يرملا نالطإل نعى ال ةنالصرأ لا همز ف اند لا لعرفوم عماشملا كو
 يزل. رشاو_تييرسو دول هذ 0 ماذا
 وس دا يقن ئلقن عم لع لع قاطبان ىذام ىلع ىكحا ١ ناطاكو موا ذاكاناقال
 وكي وو ا راي رنا ادل مز ام لعد يي برم زان ام انلونك روكا
 ِن رك نكت ري ايا هس اكحناو اه دأ أب اد ص 0 ُ دطلانض انهإع

 وزشالع تئاتما ددفريخ لاو ملأ ا 0 حان موف نقرمالسالا ان ناكل

 مآ اهركلا ضرتملا ن1 هنض ه1 سم ركل باقلازي جولاني ل نهضرعلو ,ارتوانه
 لوما كوغبقن لا خير للان الا ئححلاب لنللاب ضرتمملا ا :لانتثلوهوّرملا مكرتشرغ



 يوعد قنوهو ىسفم كك.اج بل اقل اوم دهن | لومتلو دوجول ال ومثل |ماحلا ءاوسسلاوهو لمح كيا حوكاسلا
 6 خانه 0 اّتناطرن 0

 ىو عيرتلاب ذود ذنل اب 1 بوو امدعوعامدعلا ومس قطدوهاماؤضول اعل صال ءاوتسلاث ظ
 جواتلاف انكم مالفاعمج عورشل او ىذنل اب بوجيول ادعا ٍدوجولا لومش ب طدوهان ا جنغمل تعا خينفل ا ا أ

 هسفاني اهب تسإقلاىنعا ..هضرافم اعلا اهتم قاخلاو ||
 ميلعلام فراخ عوج ل ديل داس ن اهو ةضقانملاوعم نحصل انلل ةضراطملا هرامملا يوننم ىاثل وسي
 راو اًمازئل أوأ احبرص اهمماكو ان ريبضتم وأ هنيسبانارككل ضقن تايئال ىف رككل ىف تاك اف ل د.شملا
 . و | ةصاقاتأ ىزحاّوإع دلع تابنّإ نوكرقو هتلع ] دنملا تنام يي قلن وكدتف ةم دلل 3

 0 جولتلا ف ديف نلتتوا هيلع ميسجتملا ةبردعتم لطاقم
 1 لصحافح عملا كعلم وأ 2دو لاذ هذهتاكيعوا
 1 هضاب مإندهذسللو 2هضرد اعيانه هك ّدضب
 يايدضتلاب نير هتاوإ .٠ نيسفل ايداذو ا دؤرل نا

 ةدازالباتأ اذ حلا نص تايب عملا محو ةضراعم لو الا ناغو ةصل الا ةضراكملا ناؤمعي

 مدخلا ةزع ل اطبال يت جنم ةإباقل ضرع ريشتو ةدايز يغرم هكح فالخ بجون ىرنل رع ىذي ناب
 رضوا خركد ممل مملا كينج ةيضاشلا لو وتم حجاج اب لمش جعل ملا :يارط دي وأسهم لما عت
 هل نوضول اذ مسلك دوضول يف مسور.أىلا مص مل ل اقف نكل ا ةزعب ناكر لا وإ لعمان دقيت سدذ

 000 بلو فلام كدوضولا 4 مسوهاهىإل طعاّساق هنيلتت ح7
 عباعيتس لاوهو هل ضرلا لع ةدايز هل امتدعب هتييثت سالف دوضولا يب نكم هناب مسا ةلاشس قب
 اخو هول ابعوتسي ضل نال ثيلتللابدللا ىّوصسل هجول اسعى لامدلا نأ بابل ىئأم ةياغ دحولا
 لباتالل عبر معيجوب أكسارلا مس ن1 ةمدإك اولا يسم نب ضؤلا لاما د جوف سارل |ضرفلا بعوتسيل
 زيدون دغتس نوكف صْوروِصْما ناضمرى هيلا نيش ةزلس اكوام دا
 ضلال مانعب تيل ل الخلا نال هيف جزاتتملا كيل يرض ةدايتلا دل ةبعص ةضراعم هدنهو هانم ذاك
 البال عم لاهجولا انهو ل 3 لأ خل كميجَرل ا ىلا اموف ىصملا بجوف هسنفن ث هنيست دعب نيبشلا ذو هزت
 باّتللا يودع يخ لا انهّداب هوغو ىلا اقل | دوكشنساو مالم ازفل اً نانللا خام ئفو اعانهو بش
 ليش ةداتل كات ممةلوهو مها ىلا اظن ةصل اخ ةضراعم دا لقيام ةباخة ةضقانم ان ةضراعموهو
 هزم عه ةضفانم اههذ ةضراعم ىستنو روف ةدايتلا كات نا ىلا لظنلاب ناكذاو هنيجب ل دشملا
 يئيعلاب حز ةلاوا كزوقو جواتل ايف ميل د ل اًطب مؤلف ءاعتم ضيفن عالي دل دة ملا لادا عج
 ' انيلداننام تثيوأ لدتسللا هنا اميناماوهو ةصل الل ةضراملام لَو لا حول ازمتلانل متل اوهانه
 ا6:ةيلو نجلاو بالارعمل ةييتصلا 3 وتك عارتل ا مضوموه ذأ الو طار كهلل ريض ف ةداياز بوضي نك
 اكلي ماك خلا لب 1 نفك هذههبإشلا باطما لاقف بأ امل قل اركتف ةييفصاهنا لاو خلا لم
 عااد كلا لول كبش يوت ةدايذ غال نيف ةقتفتل اروصتل حان لاب لعمل اوال اذار

 . ل قاهوفهو ةيذللا قطماتننا ضف جول نايل ا تلطما مع جور ةبو تابت ةوبقلا 1 هفبج ١ ٠
 | ماتم هتلوؤف ارا اباولا ا مو 0 مك الوعد صان" : 1
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 ةحص ةجو ولأ انين امعاو اّمحلا نهف ذ هوخعو رمأ اكوريخ ةيالو قل

 نو ذأ تا كانه قونمللا يذل قا اوأ

 يفتن أدلف هك دامني. قت ايزوك ىذلا تبذبوا
 للا فنرلا 1 تائاوهو ىلا هزم لق نوك ة نانو هلوشب لارانل كك مق نانوهو عيال أمت اوهانه

 هيفرظب تمل كمون م واتس اللاواعدا " 0 ذهزم نوكف هتينرلال قشاو
 عة مانبع قرشا اذ الأ اندنع اف ؤلاكعفأش كايف كك نلوفكة عمل امم
 ةوللعش نوجبل ذه اشل ادعو كاذ لع سيح و ا ا هحاخايمو هكك ارش
 0 اواو هو "اش يوت 3 جفتأب هوضر أ ىف كلب انا عصا العد

 ايةدساذ نكت ةاصتم نوكتلذ !ىلاكوارضلاو :1ئنيب ةبوشل أتناانادت ل دنسلا هفنب
 ءارسلاو 0 .ةقراشلا تره انهاع ف 9 0 تمغاذأ هلل امجوالمف : كانهم

 4-3 يا نأ ميلوق يدهم مين لع انهو ءانسإ كالا بجوب هن لوا ْ

 معا ىلا هتاومالل لا قفل است ءانملا "جامل ا انهامرأ 20 دال
 لكحملا دكح يقن هف قو يد 311 نياك

 نحاتكتو تّدنعاذاهجوذ توع ترخاؤلأ ىف ىلاعت هلأ هجر ةفشح ىلا و 0 دلأوه أه

 بجونسف دساذ غإؤ بحاص كان اّناب ضر وعف نافيا 1 ايا 1و :النتدلوف

 اًيكدورو دورك نالتخلة افماظاذ ةقواععما هزهف تدإيف دوهسالب اهجوزتول امدل ولا بن هب

 نما دول دب ) تاذا بسلا نالا نانل انمانإتلاو ل ودم بشل تان 1 قعود نادحازسيإع
 ىف انل ا نخ ال ا 00000 بأ يل ةضرامملا هذه تنمتف ناصتشزم وشو دعأ نع
 اًيعملاب لو ريصصوت اذ بحاص لتملا نوكناوهو ب يحتمل ىلاو ألا جاتحلاو هبحول انه نم تتصف دسانل اغا
 ناشماب ىلو اعدل ودتبش دساؤل أو بشاأ# قبو 5 ةيتمْو 1 ارنا دانه نمنح اناني

 ملل ااا لطلاب نهدأولا: نال بنل ةَميقح روضحلا 3ث لاقي امرأ عوانلا 3 هبقعت د
 قاف خشالف هتديغ يعن الئربإ ةضح مم سانل اول ذاب +: رار
 شلاووعداّمأو وعزم ثني 20007000 دعو هزنموأ هقوفوهامْلا ع للا اذام ابتءاثلا

 دحاوّشملا بلا ذا بشلل بال امنربو هان يىتحاموم تئياناذ طل بش نيمو زكر راجل و
 هفينحابا ناب يه ازعاّمن ككرنم نيد هجون اهدحا ناجر رهطو كو نواو لاو دع اهلا فيضأ لب

 ىوننلا هيلع ّنا واجمل هعوجر لح نانا خولان

 ينير اينلاذوب ١ حاشا ةريخذ ايها
 هع هيلعرسملا ثضرتمملأ لكي ناب ملعرسلا ]م1 لع ف ةضراعملا ةصلاخل ذِض رام أ يقزم كاتلاوا
 تدنحاف 0 ندا ةدزل دز لادم نيل نسيو حرفا ةدوحوم دكا 5

 ىزإأ ئعملاواتناك "ئه نكرلئعب اذا
 0 هيفنوكيزلاوا .فللاعامجا هيلع ىذلاىلا

 امكئلاذو يدعتلل هلا نوككل تلا نازعو سايل ةلوقم طف ةرصاق رعب ضرتعلا ناين ل قالا عقلا ةاؤب
 يهمل 3 ةزملا ناب ضر هّصنلاو بهذإ اكواضاْنَس نوكيالف ضجلا ام رد



 يس رول لا
 ١

 يضلاو ةرلا[ىجيالافواسما تبا مولا ل تاو دمشلاوةلا ٠

 ! لعنباناذلاملا ا ضرتعملا دوصتم نال ةلوبشم ةضراعم اشل ادع فودزوأ نود هيلا
 اهاواتلا عؤلاو التنس اب يزل مشال ةزع نين وك نأ وةهيلعل ايالقتسم امهمّركَد وكينا لمحاوحأ ت ٌفصو

 مياة يايّىلا ةزعاتلق اكمل عز ةىلا ةيدعتم ةزه ضرتمملا قأب نأوهو هيلع عملا وبشب
 امفلحلل َنأف ةرزلأو نرد أو هيلع همخملا ىدعس , فصول | انهذ ةراخلد أو تانقملا ىندلام لاو ىلا

 تناماماو نول اورتجلا ى عازنلا عت نالا امن ةيؤجالق داخدملاو تاتقلاو ىنملاو دا لهب تبا
 هله نأ ىلوااهدوجو دع مدعد: عالم داوهو هلم درع ىدا ذا يوس عوير متل ةؤطأن
 ناكاكهو أع زج نوكي نا لاحم حول حملا فصو 1 ع ةماتداو ةةلورم ممل شدا اول
 ظ انفال تسولا هس يالا نر دلكلا لاتي 4 للملا فصو ةيلع يب حدتل اوع |ضرتعملا ضع
 ٍ ليحمل ٌفصو ةيلعب : الاول اجس ا موانلب] ب اهلق ل نكو هن لوفت

 ا ةنمطوف زكمرتملا١ لقاذا كهف تلتخم ع ىلا هلع ضرتمملا د أذل ازا ثلا ىدشيا تل ا ولو
 ١ ىقاتنغملاب ةنيحلا عيكككا تو دام 2

 0 0 ل
 !لاكشف مطلاش ةزحلا اب ضدام لملاك ضانتم روف

 لعدة دب هنعمل هدصا داضإ دامت مقو ناو نذل ١0 هلقتسا ناوجلا مهلا يلا اظن ىزحملا هلع
 / من ةمتع ذا هفواوا اقانكهبجو »عم ىلا فضي داسلاو ةمل انمزكل.زعالا ةىصلال هداف

 |.نمدلكك ذأ دالضلاو يصل امن ليت مسلكل اًعيال حالا ةىصدنعاه دعا دامه لانيال عاملا اف اهدحأ

 فائتملا عرب هواه ةيلعا أب: 8 م را وهدانهجا ةلهااداشب يهل ل ضان . امله ان هتبلع د تح

 19 10 ميبجؤلا دودي هيو داو اهدعا هؤحلا ناىلع

 را ىلاو لضالا ف هتكحاذ 5-2 نم ناكماكو
 نابت هل امحاتاذ كدي ناك قزلا لسع
 : ةهام نعدارب مصمالا كف هخداهلا ىلع هقعل مهظبل

 اذالاتلا 4 كلذو ةهاملا اسس لع ورك اماه فلا ليس اع داملا اها كري هسه . مصص م الكإكيأ
 كلقلا حانم مده | هفاصو |ضعب لسلا اره ىسايقلا ةّكك طرش 200110 قر | [بسلع# هركذ

 تسيو كدا عهنسقزلا كك ناك[ لة ةكعد طوتمل اوه هفاصوأ ضعب لعل ناككذاو لطاب قاصولا

 ئاةبةديسرا ةمورإم دضل ايعاطس للاتلان وك ئللَشلا ةعص نإ يل امجد زلسملا ركز ول خل
 هتوريوادبل اعباتازل دل 0 هشاملا طيّسريع 4 زانهلذ هىعصن ةلدعلا

 اًمللِصوا ةزعت صول زم تبركذاه نا لنا لوقي ناب كلذ نم دلك نا ضرتعملا ناكععخو ىنت أت ازعدزعلا
 والد هلا ينام َنَمَحِإن دوا ام كاهدوحو لو وأو ةيجلا رش يف ةهاماتهو ةيلعلا

 نويل قحاب نهال نم فعلا م نهال ةاتعأ 0 لام جولتلا خاكةإ لا ناضوا َنْفَح
 00 اكربادْزل| |بس لع لاا لاطبملاب
 لاق فرن لالا سنان ايدانه ذل اانه دون الانا وايت نود فلا مح ةيدقلايتلا ذأ
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 ظ 1710 دوك ته تؤم تمر اهلا ناكلو هيمان علا يك مدنا ظ
 "صواوفُكورس اهل ناس نع هب لو رعم ]صامل دوي ةدشلا معرفي نايؤلعتلا طيش يمحو فلأو



 هندهان تناكمرت ظ *نكرلو+ هضم انللا تلال طلح كل
 دريل ةلتانانإؤج وانتم ةلمانض ضراقلا تجي دع ذعر

 ذا ضف ري ذملا فو
 0 قل 6 هاشم مسح م

 'خ أد! نسر مناع نللاو ةباىتصلا عايجل كانو حاملاب رع لا نيش ةضرامملا تقف ذازوعب
 ل ةونل اف توات يزل اوه نونطملا ال نينوظللا نيب 305 جلاد ب قوتاما هنت اذازسإ

 0 زلال الف ناّمطَق ضراهاذا انلقاذل د ملازم ىف! اه دحاوسإ 5 | نيمولعملا نب
 اف ارد انيق امرؤ فقوؤنلا وازحا لد ىلا ىيصملا بقل 9و :عرانلا د ف 1

 جنا تلك اعدل للى نايواستملا نامعلتل اب دارا َناياوداجاو
 دهزشأ لامي نأ عجيل ىأ الصح ناوهو لقد رعلا نعزّمن انك كا ذذ 8

 ٠ لا نيانملا دحا لمع مارق زم انملا امي ججتلارتضيرل اا واعصو اضاع 2
 نوكيناوهو ججتبلا طول نابافصو هلوفو عجل ناجروه ذالضنلا ] لضفللا نابوه مجمل ذأ انلا

 دنرداجلاة:الجل اهل لم نم ذوحأ وهو اناجر نوكمل مل عيت ىعوهاماهدحأ ىوفول حاسبات
 ارايقب , هضراعر ضاع او لع 21 ا اننا ىاتص) أب : داحلا كلا وأو

 للفك مناككإدلا ى دّمفأو وذا هل 4 ا كلا نود م11 ف هقفاوب ساق ب دال هلل

 ىلا ءانعبو سايقل ةماعلا ةههس سايل دش عع لل هلأ: 1

 جراتلاو ا لسا لا 2 ةزملا ش هج نصي هب
 6 0 0 0 ا

 ناب ليل ثدحب مشو أ ثيدحإع جبال ثب دلل ذا زكو حام ب امكاّرش تا
 اتا او الانا 53 بر 90 51مل مل داررغلا د انإف ده نوكت هوَ
 ماوس ع مال هلام ل ىبتعم ىلا لا ناوجلا ىلا بهذ نم سايفلاب شنلا 00

 0 ةوقب 21 داع ةلر دخلا ناب مجتلا هس دم هجن اريتعأ عيم نمو

 ١اذ امس !اماّماو هنا دى دحوت هفصب نوكأ ول ا يَوَس نا 20
 0 زا ضراعل اءزكأأ طفاضم هندلخإع 7 ا َنإااّضر 7 057 ديلا داشناب

 .ولوهو ب يومَ فصو هيلاريؤلأو امناب لإ لصحة! من ل كة ونلاب م دا نا انزس ناب عواتل
 0 .,ودعإع عاملا عم مولا 2 لدساو 0 جوه و حالا 0

 3 00 يس قس كرب نباىلع لاملا عيمج يوعسا نحب عيدا اف بصشللا 3

 ملاضعب ا ةزاكأب عررل و ثيصىيؤيموصلا ةزاكلايدالسلا لع هلا ميج 500 ظ
 1 بع نموت فت نال انت دال ب .ةذع علا انوا

 1*2 1 000 اول !عنم ةزككا ناوهو قد دو كلذ ةانلولاق 2

 0 :يعامتجإ ةئه ةزاكلاب اصح | ضومأكوت ةربنعم ىانبأو عومجبتلا ثيحزم عومجلاب اطونم
 0 مدفن نه بويل لاقثملا كلاب رطونمرا كن. دهاشلابا 7 0 دحاو]كب
 خاانمفولأ بغي ىوث دحاو لب للملا ب شال رإكلا ٌناذةعيراصملاكدحا واكب طونمرم]

 35 نلتحاو



 ءباقمؤل

 ييسر ةلدالا ةكو ديت وفل ىلا ةمح اف تسلا قاب الل ليقزم لوصألا
 ةزاككأ ف الخوه ثحرم حومجلاب ال دحاو لكب طوس كل اف الس لا دوجول لخدما] هسفنب ' 0

 ] اعف. كمت زمئاهانم لوألا لَشْرمَد 5 بز هماواكم اوه ثحنم نك اب ناعم مككل انه داذ
 و امالصاعغدل ةمعارع نجدق نملع تح حوذف

 1 دلما و خا تاهو ةحاو ةحارجاضداخأ هحرحو الثم تاحارحر شعل در لحد م وأ ىعإ
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 ظ 00 لحد زمع ةدّرعتم تاحارح هح جنم يا ةدّدْشملا تاعاطاوذ جود و عضو التاق
 0 اناوةرقهديشلو هرمغ ىلا عع هلو ا[ملِع هلع طصامك دانيت تايانحلاد دعا هان 0 ل ىو

 ]يهتفان ديخألا و هير ينام تولا ابعساسما ةدحأو ةحاوب تناك با ياو انس

 «و هد وشلا انك اهيوضتي هددل تن اة -

 12 كلغ امزم توم ةدعأو ةحارجم توعد نائنإلأ ند ةزكلاوغرل اند
 ظ

 امهلع 00 دمعلا قامأو:آلخِفلا ناككذاةيدلا ١بوحو ؛ ٌمدحأو ةحارح

 اش انتالفاكياغ عملا أتوافت اذان اعيفشل ا

 ْ نار لارا نضْسلاب امحلط انا هسدس كانا هلت زواو أرفض ذحل هْنالث نينراد تاككذا اك

 ةز ع امم جازم 000 ةزيكةلر دل بلس لنمو ةففلا اس!« ع ذل ملص ريم ةعفشلا

 تلاع ديف عاام ول ةزكملا كل اجا تاج ملأ ميج ةعفش ةاتنعتا دقتسم
 ظ تشل أييسلا تعضو دانا انعم تاج لذ ةقلاا 1 ء مل بولا

 -ضاشلا فدةاخاهش كاثل كل دك راىملان

 وحد [ضيمملا ياك رثألا ةوف ججزتلاهباهو
 0 ىوقالاهناذ . .٠ الس املا ضر اعاما ذا اقح

 ظ ننام اناتىوأنيناتلاعا نوك ناب اتا يان 0 0 هد حسبام امل

 يشأ ةربعا اذا لج ناكنناو اهلا يع يضخ ناكداو هنتات هرم دّس نا لاند مان ور امد
 التوالد توافنلا بحور دف توانلاذوبنأك اب ةجراصاَن امال: ناو وسلا نودروثو
 ريل طرا انأو تواغس ل امو ةييملاب ةشانلاةيلولابلباهنالتخاب تلح دلاسلاب 0

 220116 لوطومنملا حا امتزاج ىاك قام ثلا ةوقب حربا مو مينا ذمةدضقا تاج

 ْ هيلا اف لوطن ركرل امدااو ا رانعتساالا ع تم عمات 0

 قلة ةفصصخنع تأ لئألا ناد اب سل هاذ 6-00 كا بل نقال امذداعي زو

 ْ مالم قمر كارم اناناةراب سل نقم قبولا ماع ةرح جدر الام فالجوم اوحوسبإ

 ' كقاانهو ديلا اهكيز قلاع ذا اكرملا كم دبملا كي ماكل لول 1 ا
 3 210 نا نوكي داؤنفل كك تانسإ اولا مذاق رم ين
 راب سوه كلا لحلا لاتناف قبضلاو غ 12 أ كنا داش مزمل نموه يزل
 اجلب تب امن لوقملركعو عوزنللا لق 3 ممل لوط م ةمالا حك هل زوجت نابل لع هقيبتتو دعا

 ىنا هر لا ةكالا فا ناجازإ و فتلة دايزيدا در
 مدل كازإ نيغن هل سوما اموص نانا وه السوم دوب هش ىكتئصولا تاذلا ةوقو



 تصورت امام (لوف ناشا كماضركي !ركدلابو كجاض ١

 هل اخالوهه صرف موصي دل اعلا نم وأ هناذ
 ا 3 دك انتنن ام[صةةعزوصل ا
 لا عم اف ةرلاو ,ادولاو بوصقملا ىلا ىررس

 اخي ة فكك زبن دب دويل قلع نصول تان ةيقوهو 6 عد أم ىانلا يحول اوه انه
 ميغان ممل وا انهف جراشل نيام ضر اموصل ناعتم م اضمرووص ى انلق اهل اوانمو ككل "نه نصيل انه
 يايانلاعام فال عضأوما زا نو موصل اذ سوضخ اضل امصو لل /ّندل ضل اكهنيبغن بجي ضوووم
 ابهكاملا ةحددول اىدا اذا هتاف عدا دول ١ اذكو هل ةرلا نيس نا بيبالف مل نتيتتم هدر ناذ بوضخملا ىلا ىدعتي ةثافْئكل

 الفوزلا ك نايل اذكو جاب ىلا دس اذ أ ع جيبملا د ازكو ةعيدولل مقالا نقف طرشي لوا هدر دج يب ةدمول نع جي
 « خفلاب نامرملا انك و ضرفلا نع عقددب أي ةهج ي العرب ض ولا يدوية انيعيزاب هيف نيا هين طزتشي
 ربل ا لجنال هوه هلا نيش هيلع بجيالف |تونم هيلع بجاو نبل أ نأ
 ا ىسل ىمهبرأ كاف نكمل ارث لوصلا ةْريكَو ظ
 شاككعيونواضصول رنج بهذ دحوب يلا لولا ةزكداملاو ىكعلاو وصلا ةزكعبارلاو تالا ئس
 لخلاف هن ثيل اه ةنئكرلا نصو سينا لع ريف ةريبجلاو تنحل ميلا ب دجوهناذ فيفا ف حملا فبصو
 ربخلا مصل ة يجر ةوق هذ ثدحف فصول كلل مك موو ديكو ةدابز بجوت لومثالا ةؤكم ل كاذو طقف
 فصاكذ 5ك مدعوكمل اب داملاو ةاورلا ةزتكل ىنحلا ف ةيجلا ناعم ل وبهشس يصف لاضتأ ةدايزو ةوف ةايئرلا ةثاك
 دول رملا اكفنا تصول نا الك ارم اك لازعنا كا دجو صول ادجو لكما رطل ةدأ اكن صول ددع
 نانإ يم يا ع و ا ا الطماانهو

 فص ادجو كك اجو لكك وتل اقم

 , جل ايايشطنم نكي ناو محلادجو ضصول اديو الكاون غن يكعوهو رونا رض ل عزاتسم, زال. د
 فصلا مدع دنع ككامدع ند :' ةمامل الاقو كح مقاهي مدعل أن 11 لضف هب مجتللا 3 تاتخا و جيواتلا

 وهاهو راجت يسال ذرب همت مد 0
 الذ مسمرازلامس انو هلاثمو هيلع اّمدقم ذ اكزحأ حجت هضرأءاذاف ةضراحملادبع ترم ىظتو ئاس سلإ
 لد نك سيرا كمر تام 51 هش قسط زا ملقم عر كاف ارك
 ينكر اسيإو ناز وكس فاننتسْلاو ةضمنلا ناف كس 1 ةناذاول انام نال هراوكت سي

 ن أجعل لوم افاضراق . نابىتماكجتملا ق نإك
 . نفمسا اذ لاحلا قاذادثم :١ ىزحا نوك هلاتازلاق

 فصول, تالا 9 نايل اذ جتا ص ضمراَشاذاف عجتلا هوجو نيب عتب َةسِم لا نيب عقي اكنمراقللا
 تسلب لوهو لاهل ناك 2 نامل زم وأ ازيا نس بجو هلا بعلي ويىذلا كانا

 ير ا نح ىمأ بم ىلا موقي يدل |ينمولا
 ُ همسي اتناهناوابماق هنضامدلو تمازإأب لاحلاف :

 ةدوحوم لاحلا تكف هسفنب همايقمدحأ هن قحط دعلا مح هل ريم وصي او تال اب هاف لالا نأ عد

 جرت تا ذلاب مقام أ دوجو قبسا تالاف تاذإل ةمبات لاحلاذ دو لكم ةدوجوم تاذلاو دجو نود هجرت
 موصل ضع ذ اذ يزل نا شمرروصب صضؤللا جهل مو هكعوينم داهيجاكم دعب ثنحياب ىيغن الفالوأ

 و

0 

 هد



 دضانا انا ىزيتدْلدوّسل ازككةنلادوجوأ حصص وفوومعبلاو هيلا نوب ةدابعلذأ هي هيل امدح أكساف يو
 ٍصِصو اف ةدابعلا تصوي تسافل أ عر اتخذ دادشلأوأ هكا عجزت نم دب الذ اكلا يفمضوا عال

 وثجراشلا مج ةدابعل ب ةدابعربإ تانأ أ ثيحزم دل ملا نال ل انمالل ضراعوهو دالضل | بجو ةدايعلا
 | فصوااب جر لا كا م ما

 أ دانا
 عيص اه ةجو لك نه ذأ ئل عطس مدع كلام نخ ٍدص أه هيجو لكنه ذا يذل اك هن مط كلامو
 كش ىلإ و ديو نم نيعلل كإحلا م موفي هتانب

 بوبملا تسال عصب ميلا ىلا نيمل |نم كل املا قح حاطتنا دنس ةذه
١ 

 ما بصاخلا ٌّقحانجو ةمّيل اب اهدحا كلت نم ٌيدالذ نيتجلا فالتخأل كرتلا تان و نيتحلادحا
 |! الز يساوروتسوشالاو ثداملا فصول زمالك اف بوصخملا ةمق كل ذب دادتزن ثيحب ةغاتاد

 0 أي

 0 دع لاح. اقلأو تم بوصل ةعنصأ اراقب رابعاب نم بوصْملا قحو تانلا يلا ع جار ىعموهو دوحولأ

 ١ لوريشاهتىدح طول بماخل|)هخملا ةفاضمو هجوؤكم عونصللاب ةغاق ةمنصل داك دَيّهَعو دوجولا
 نسدلّجلواهرنا ةمنصل اب داملا ذأ نايل ل نوكا متل اهتانب ابماّيؤ عم انهو هنم بوصل ىلإ ةذاض

 م نلإشل ناو عم ككاه ب ناص يزل | هولا وهو هيحو نم بصاخل ىلا اذ ًيغُماه دوجو داصو هب ديالا
 وضلاف خالازبا نإ جرت كاذ ةزشما مومو جولتلا انك الثم فصلا نيهبؤلادو ىكالخدم

 م

 ١) هلوقب هيلا راشأ ام هنلئما نمواتاذامصو وكي هيازبأ بسحربيككمموقي ثصو

 . هك برتلا ةايوو بلا احول اناكبو ةل باق اهنا لاكن د اهنا
 ةنكح 7
 بالاوهو ةدحأو ةطساوب تي

 لمت اىن نم بايتراالقحآ ١ ٠ عض لاوذلئاةىضاثماو
 نمل _زم جنات ناو عحوضملاب موهتاهئاف

 دا مّوحأ كااملأوهو للا بحاضأ لاق قثاشل ا ىا
 ا ا ىبمملا

 ١ نكت ةعنصلا ن4 غل ادجوا يذلا نص
 . ”ةلامانلقادضراني ف ودتفام زم داوجو عيت طعوس الا يحن 2 انهو هل ةعباتو عزصملاب ةبق
 كالا حالا ذب مطت) ثدحا هونسرلو روطقو اهنمطسو ةانلا جذوا طير واق هعطقو رم صاوإرجا بلا
 ككل يفرم سيإ هَ ككل الل قح ضراجبرل ماا دجو نم كال ّسْلادجو نأو وصلا هذه هن
 ناضل |هنمّضو نحل ذم ينوا يتلا ةبهجملا لاه :اش ناو ةعّل ا هتف داالحلا ةههج ىلا لام داش نأ

 هاتشا اهريغنمدسافف .. ' هاب ىلا ةؤككيزل ا اا
 20 علا نوكيناوهو ءابش.لا ةزيكلدكإل اذ ةلوبشملا ناني رثأ ةدودملا تاطيحتلا تايب عورسش
 ُةللع 3 فاصوأ هابتنلاّدلانانع دساذوهو دما وأ نابهيش ىلا اضالاب 6 دحأو هيش نصل

 لوصأو ادحاو اصانم ةطبتسم ناصوأ نيب قولو راخملاو تايد نكك احر بحول الهلأ ةزكد
 كاهناذ لوصاملا ةيك مجول نالخبانهو دحلاو طصانم تناككذا ازكذ يجر بجونرل لوصا نم تاكولو

 ٠ فصول فرس ل س3 تياختل مدع ل اهله امك لع هتابتو هنو بجوف هند مد لصا كو دحاو تيضولا
 ميو لاو دحأو اضل اذانههاتلو ةريدللو نفملاو ملائم ة دعس لوما ث دوجوم دحاو نيو زول ايسلاوهو
 هجوزمداولاهبشم خالا ن1 لعوب 1 ءاطا كلم نمف ميلف هل انهو ةذ د. وكمل ليقنم ناك ةددغنم

0 

 ا

 ظ



 ةداهثلا لوقو ةإبحلالحو نيفرطلا م ةوكلاعضو لم هيما رع هوجول |ريإب رولا نإ هبشيو ةَسرحلاوهو
 سايق عجز كري صف سايق حصي هيبش كنا نق | دس آن انهو ىلوأ د اكف نيذرطل ازم صاستفلا بوجوو
 مج نأ رحذ 55

 : مول يملارم نه دانف .موهمعآو فاضؤالا ةزفك

 اهانه دارو نيشأم فاصوملا أب ودرع .ىلاب إلغلا ثأؤع ةإقل أ يعا فاضملا لع فوطعم موهتلأو هإو

 :هىلوأ د اكم عثونملاو نمو مطل اوهان دنع ةزملا نا ملوفكنيفصو تاذ نم ىلوا ثصو تاذةزعال
 انماز كة رخل نمؤو أن وكلا دمأ جر ول الب امنا ذأ ناضلاو ٌضلا نلحدلملاّن اهداض هجورنجلاو دل هو

 . ةيعفاشل ايمن رنم فضول اور عووملاب هاملاو ل ولتلا كلذ ى قهَحيو غصاب تبن ةمنرككل 51 طوال
 اللا 2ل مكاو هتان ةفو مولا يجول نيب قرلاو هنسؤحلواهلاراص نيك مانل ىلع يني ضاحلاهدبعو ناعاوس صال وراسل شالا و ضم أعو فصول أ ندل دساذ اذها قو هوصتملاب فو ناك عا ناكالكف لأ لك هبل هدرعتملاو ريكلاملا لوني رنملاو ركاب عيل لع ةسيتالا يشل ىوألا تصوب بلا
 مز هاقف اذ كح ةريثك ل وممأ هيوقي بعأو لصأرابتحاب ىاثلاو دعوؤ زكي دحأو لصأ| ىف نوكي

 م”ء]تتن نا ىلا هاكات للعلا مود أنبا ناكشيحو

 مالو نأ مع لا لضتنيوأ ىلؤ هلا ةإهلارخأ محلا طحزح منو هلع تان يرخأ دلع ىلا لمتنا انأ هند
 ْ ر هلوقب هيلاراشاام لْؤلاف لولا كك تابناإ يزعأ ةأعىلأ ةؤعزم امنوا

 ,ىل | كعالازف ىلوالا شنل ١" . ىرخ  ةعزم او ٠
 بيجلا هلع نم مل ئاتل نال هاما ى يقحتاغأ انهو هلع تان يرخا ذؤع يلأ هلع نمامل القت دي
 نمد !زلا ةعي دول كاّسأ نأ دول اوبل نع ناضل ازيد جل لاي مكمل دب ابان نم اند [لمل اصر ةزع نوكتدأرم
 انطق انا ةرسلو ليل دب كلذ تان ىلالطمملا جانجف كاذب طلاس ما د1 ممنلا وت اهكقابجس ع طلسم
 هللا نهزط سلو م راع هزيل ظانملا قرع لاح حاطتن لا واهنابنا حىوهف ةأسل انتر اخلا عدل هناا[ هلل»
 موكل نم دجأوأ ا بخج ةنيح هنوك] الا تملاف ةيكئأ_ ايل لالا انفو ينل اب للعول انهزشسو نجلا
 ل .2--- هبل وقب هيلاراشأ ام ناثلاو باكا هَمتبئاذاضيأ ةخ

 .. -:ارفاماذاى و11 ةلملاب .-. : .....ارهسأ كم سوم كازك
 0 فز هلا بجومب لوتلا ف ىرجي انهو 21 ةؤدلاب نات اكحلا تابت نرخ كسلا 4

 ةليلان موكا لل: تاثاىلا للملا نتن فلما مارم مب اليل زحأ ك3 حال اعدبو هع طع ]سما هش ربل
 هضتعأ مرابخوم ل ممم

 20 نيب لا زعزارفحأ خجضيو لاقي انلرقو عامجألاب متم ةرانكلا نع
 عيان ذأ 1 سما عي اضن ةهخ ملأ نق بموهلو انإزاتلا زرت الا تال

 بجيت ]ةباقلا لوقف اوارأول أما قنمك قمل ا دبل | قاف دنا اذه ببس قرل اب نكت ناصتف
 توفر اذ اصمن نإ هموب شلات ناصتفلا بجوبامنأ انركدأ ل نانككالا نرتصلا ماو قرلان اتقن

 ةلابزانلا ملأ تالا ثهف جل أمال هجو نماهتون دل زنا! جيلا :ويثانأ اكو هجو نم
 هل وقب هيلا راشلام كانلاو لوألا



 لفسلاءانه ىزلاةقعو رح ختان وع
 يزلاركر اما ف َزملا بجوم اأن 13 1 ىأدْإَع 1 5-6
 0 20 3 اايضيو ةلعؤع لحل هت

 وسم: رثلاّدأو 11 و ار هاب نع ةللع نك يرحأ دعب هللعف

 قدا لاو اتيئسبملار اراركت ىف ىطم هنا 0 هزملأ هذه
 لطعيانإللل عوم فرد 0 نارك رف وول انعلونف

 أ وف جارلاد لامن لا ىلا حان ل هول

 هلّمتل]هوريىل ىلا ىوس ىرلا هلل درع نم ةداتو
 امر دّمَولاىلوأللا ٌدإه 4 امد يذلا محلا تنل

| 5-00 
 ضان تووككزلا فر هلم وو نيزك مدات أ ىلع هناذ دافكؤ دورع علا ةحاجش ماللأدلع مهأرأ

 ظ 0 بزل زماهب تاذ للملا 3 هللاّلاف لوف 00 هلو هش نيا

 0 ىلا 1 حاحا جب ارا 12 11 و
 4 انجيلا م 1 يا تا 2 كايأ

 تيلي رش معتاخا علا ةلعمل ااا اللد نم لانس ابمدكلا
 هلق نيرمإف بخاتم عاوجأْلأو هو فو دينا لوبقموهو د ّ ملأ تانج ل

 ايد ليشلاكل دنماذ بالذ | نم 5 درع

 ىلع ةيلدارإ أ نايا انس كىرخأ ىلإ ةجزممزا كا لع لخلا مهارإ ١ ناس نم دروت |عباوجوهو

 ةلاعاسز تاكلي يلا كاب ةزماذعب ةرسل دابا ويقزم اليل كا: ىياؤنلا»
 امج مالا فرامل نويسلا تدلل هرىشناللطلاضإ اورايدضراعو ةئاداو ءايحالا ةقصح تس و ىكمأوش د ارأ ْ

 مهاب ااه ةءم ل امنا سد

 كلانس: ضل حرف ناك هد ور سلما د ناب اذا ايف مالكا نا هؤصاح
 نالطبا# ا 0 ناوج + ازنالف نيم تاز هشة ريل عزت ارنا
 نود لح رو نوكلرسهم 00 1كوب ةنامالاو :ايحملا ا

 0 كلقزيعاب امدح اكد

 نى اثلا دفعا 2 ء«ن ب ريوس مباع

 تيم معي رو هيب تاع ماكل كلاوه
 يشل 1 ياو بكا ارياف زعل الزه
 يل ةاماناراهوغو طيورثل ا وسلاو باب 1 دادنملاو زاوجلاو ةملو
 ا درسا مم ساتلاِبتير م ف تتساهو وامحلأ: نازه و دهال الأ ضر رم

 الا ةدهرؤومدمبل اراب نواف ماكرو ءاعصوب هلرْشو هيبسلمولىم معدي هشلرايقلا د لهب قاعي
 ايت جرت علا امر ايتلا ناك للا ةزبسو ىهام مهن هازل ناكو هنفوم لا همس دوف



 0 نأزم يلذاذ عكذأم باملأ انهإسعي ضسبإي هضم قنات كن وكل
 . اتعأهفرتتعلاف ةفصنناكذ أو هتعانه ثحالف كلملاكانأ ن اكراذ هذ ا ةفصامأ لاذ نكول

 ىلا راو دساذو اهطابو معصملا رات هيلاتنلاب هه امني 15 اف ةيورح ل رص َملأوأ هب ونيدلا ىصاتملا أققأ

 ص للان دارعز 70 0 ىلا ةراتو هان رغد دان ' ةرلتو دقو دش
 ئظو ارض هذ ىطقل دولا نم مناك انا 13 لاف ىلوأ اهدعا نوكاللوا ْ

 2 رملاو) دكوكس ةقرط| تل ناككاذنلاو بجلاف

 1 كف ةملاو زك عن هزم عم ناك يان او بدن وإقفلأو ةنف نال ظ

 يومن اكد اذ أوك ثلا ى الخاد ناك ا ناعما ئد نوب اعتب محن اكن اورمادفن اكة عه أر هو ةصخر

 عيال ووك اةمالعفلاو طرف هيلعيؤتلا تقوت ناذلاو ينو 3 هيلا اضوم ناكافألاو ةزعف هيف
 دع 1م جواتلاؤاملاتأ ناقملهيف فوات ادوكتسلو قا اونا ة مرادي رول عي راكحللا لاي وخلا

 ماع 6 داأ ع 7-5 حاغهاراتعأ واش لع هذاعتجمت

 اب د. ا ؤوفح ىواخلاب هللا وقح
 مهغازومثو هرطخ ملط 1١ش 6 ىاع نه ماعلا هم اهب ّقلعسام ضتتلا قوق دوما

 ديلا انو ضردلا خامو تاومتلا خام هلو ماطجس لان تلال ةقاضملا اوس كنيللا 5
 الا كول. يرط ةناخ ةطس هب مدل يجادل يلهو عال ظ
 5 يسمو ٍلاغهتناا - نّملاو هي نانوكامو ظ
 ةقارامل أدع دبعل انوع ةنانصل ع يس ل و م يأ ظ

 علما ف تضراع اثم ياللا ات الاانا يش جاز هل ثيحنمو ةفحااك
 يي فوذتملان ودماههلا هيف وتسل و دحأ ةحاباب فزلا 0 سد أقح م ١-2

 اروجلووفعأأ هيف حصن مو ثروبألو تنينأ لانكم ذخو لوف نا 7007 > وقس

 2 ميرو مانزل ناك ةيعاب اك ةعاج قرأ قح عارتج لأ ديعاخا نما هِف يرجو هنع

 هيلو زمأسملا لع بجو مداتفلل اي طسلو ىوعدللا هذ طش دبسللا قىحزنأ ثحبرم ثيحيرمو هنأضحا هذ طوشو رماو دعملا

 ىلاغ هتلاؤحان ل غاضر أعت ثيحو راو هلا دعب حولا هيف ليمون ساذج ةيوبس
 زوال أو دص إذ نأ اذو مهالخأذ 1 1 داسلا نعال اءالغأ هتباا امال دوبضفملا نال

 ىلا" هللا هعر ىثاشلا به زموهو هد لاع ديما يحن

 تاطتوهق نيّصلا يح ىح نء د نم 500 اكنوككمو

 ساطع ةبانج تضل نأ صاصتمل كدسملا قجامّم بلاغا نوكو ناحلا هن نك نآوهو ميال تلاوه انه
 0 0 00 مع

 20111 تاطبزا نع لاو وفعلاو ثرمملا هذ وجت و عام ار هيف ديسل وح نك نيفملا لع

 0 .ديي دلل مي
 يمان كلتو تاذابع ضخم هال اف هلل قوقحاتأ ْ
 هل الأ تأ 0 دارقتسسال|ب أ شسأ ةينام ىلا هدا ىوفح نأ ئج

 ىلع مث الث ىدو او نايل اككلثو
 امل موز 0 04 م ا نامل اكةصل اخلاتل ادايعلا اع

 يخل لال



 ملباقمزعلب

 2 رت مما

 حا امعاؤبا هن الث ىلا عونت هصااخلا تاداجملا ءذهو هنود

 قفاون يلا دياوزلا 2 ىحاوللاو وضل اهتاذ
 اعابطلا وك ديادزلاو هب نيل المنا لعل حاولا َك لدا زو ّيحلوأو بوسأ هامل هذه يداوم
 0 و 36 اف ساو زو ىمحمو )صاد امام ف ناهد ىانيالم اونو نا لاحو وو

 اضأبرسأو يتلا ْناَع دج هنوكناللاب ناو اوه هب يلملاو ةّنسلا شحذ
 لع ب ا آنو سينام الأ رثأ نم ثارطا هامل لاهتملا ف املا دأوزو هركمل اك“ .ةلاوأ

 تالا ةيلاتوزّللأ داعش ةالّلأ انف هزضالاذ وزلا ماو ةيااؤلأ هت مو ناع .11ت ايقمنماب

 زئكاطلو ةدو تناطاناو كتل ل الفاو علو 1 اعانم ابهش ال ةيلللاو زال يلا 0و تع
 كلب ةلدأا تللزول ةشابر عرنروتلا اهدضو رتل ةق نود يقل لال ةغباهلقل كلا هده مث
 0: 0 ةادايعلا 2 ىف كاتطماول لادودف و سفنلا ةطسأ اولا دا

 ةدالعوهو ااهدح دأب ةايفتلملا اة طدرس ع را ار ةرببك و دلل

 ينام انك نمور مد! هايل د هاج هذهدعوروصلأ : نودنا نالخلو ,ناطو لأنه 2
 0 يملا ةلكد لبا مراصْقلا ةطساولا الا فلوو بدي ّك

 ايهنجتم 0 1 ةقفاوم ضم 0 تعين دياوذ ىف باذالأ
 منن رهو دودج لم تاب ىوقعازك

 ) نا بزتلا لهوا .الاتحوم ودو 1 د وقع اتت هلا ف وقح م ىأ

 عرشاوو لتاذك ثيداهك ةزاطاق د وكي تادؤتعانك
 ةدوقعوهو لوقا هف عين د يدا شا 16 0 ثلا نام 0 0 تابوتعاضلا ايمو 9
 ريالا ةمج ماقام ممل هو دامس لأ ع همرح ثيح هنبانحب هّقح حر م1 نامل

 رود اولا ز>و تنل ةرقع تاكالو لولا لام دام تو تا اذ نايم هد
 /ًوقدلأو داسعلا لادورب أد قوفعابهم ىلإ هرادو موقواضيأ دنا حالو بان دل البا 4

 ةزباتشيس هنأ ةيوقع َ قوقحلا نم
 موس ا6ةدابمل | صحب ىدْواَيْل 5 ةرابلاؤسا. يف انك مال ىب ةزادلا |دومْلْل نأ ئعب

 وفل ةي زال بجلال ازا داك دنم ْى وشو ىوسلا يطب بحبو ررصلأو ماج لاو

 بئر ان دع هبل غابهذ ةدانحلا ةءجو بوتذلل ةراتساهندل نانك تتح انل و روطخلا لعن ءازج بت قاف
 :انل دف اكانه زيا ناموا جاو نيل ةواع بل نيلسوح ,رككأو ىس تلو ؛ٍطاخلاكراذغالا 57

 هد عورشموخ ملأ دام نك ثنحلا ةةبانجلو تلح هلكو أذا وذ هممركلا 1 ”ندإ نيملا انه
 ةةيلاع هب ورحل ةبع اف طفلا ةراثك فالئاذه انهو - لاه ةدانفلان اج 25و 0111

 ةرماو ءازكألا دم 0 دحأو نانا 2 اًنامزعف وأ ّيحضأنانتو ىبادلاو «طاخل ىلع بتلانإف

 ةكداو ةضحلا تايوقعلاب ةقطماثب انفوف واحلا ماور غل كاذكف لذا نارك :دااشمر ةيزأوأو
 ا و موصل 6 ةدابع حته ىدقوت اني ٌثثحةدالعلا ةهجاببت

 ده طفلا ةوكز اك دو قلاوعم ل ةدابعانأ

 | لاكن ماع طقساللو

 ظ لانا قرت نك ياعمي كل :امبانا رولا كامن ةنوؤم عجل



 دارت رول ماه وكو هفدص هر نعتم اب ةدانهلا ةهيحن أ ةوكك ةن ولأ مم اع
 يفعل 0 طرشي 0 3 أر ببب اهبوجو 6 هن ولأ َة 20 ةْيَلا
 يما هت ةدايحلا تاج ىبتحا هاذ دمحلاةالخ ةنّل اسال انع نؤجطلاو ىمملا لامي

 رسثما دا تنمو 05 ذزوم 3

 ازارهو تصول اتعاب ةدابعإاو ضرما اوهو مالا ساب دن نول دل شمل اداب أنعم رش ردو مايل ىأ

 ن زا ةرتعاضر اذاكك اعنا ناباّمللا امو ةيزللا ريك ند زامل ءانسأ د )ذا افرام فرصازإو

 ةدجارخ كدت ةفيح ىادعو هظاعبتل بك تس ىلإ - ةيرنسوس ليخ دلع :اًمِبلا ؛

 أتصض انما لذم ةبوقع دس نوكيصع اهياذا ذك
 همكزنولاْنَل جال سابهضو ةبوفعؤعم أهذ نوع ةنؤم للاع هوقحزم هيو ذ ةداللا ةنئحلا هنؤلاكىأ كادك

 "ننال اع دعضو هب هيانأ و ةعارنرلا نم نكمل وهو تيصول اتعاب هذ ةبوغنلاو ضر 1ارهوملأار انسب
 ةنولا لاو عاتؤلا مر تلا ازا هيلع ن اكجاخ شرا لأ شاول ماب دليع وكدا م

 اننا لام 5-5 -- املا نمانك
 ا 3 تدانلا كح د حالا - 00 دلل هل

 دس هاب ا كفاملا ا
5 

 0 5 دو -- دود 0 3 هل 5 د

 يا
0 

 حافز نقلا وصلا ياراوو كاسم صنم 0
 تلذلل فن :لااة ناعم ردا ناو محلا م

 تاخد لص 50 هلبفأوأ 011 رس انيك ذوتللا نان

 يضلل ةرضل ا زعرك # فرش وذاصأر املا انسمف هر 1و داوود ا دصأ ذأ« رانعاناىحلا ذل

 هىد اج ديلع هّكح كازإ 6 ىازلا ىذه ماكحأ قريصي 6
 ةكاابلا نيشزسل انلاةاكهنا منصالزلا» لولا ناالالسا 521 نامل فالاعا نلخلاو [مئاللد 4
 موج ءائملاو كراون ديلا نومسجت اتمام: وترا راو لام صفانلاماكحااج ند ضل نحانلخريمب ةرأت

 0ا1-كسن ابلونلهاطسسم مسلم لل !ةريصب ةفلخ مو بن ادهم
 يلا مالم كسا مج وح ىبذض أ ناءأ نع الخ سغصلأ ي ىقح ُك ئونىلأ ها نايأ ليصي مْ يأ

 « فلس مان 4 دن أع 4 شاقل رارلل وك داإلاءاتاسفلا هرابتعالا ةلصا 1 ثيحو#

 هنوكرصشرارلا اهات نصب مذ رهو مالم ذم حرحأو يس: َن ابراشعال ةانهؤ ءااصا1 [ضطل اناكأذإ ذاوعب



 ٠ ١ 000 0 3 مالا مع هد 3 نعد[ ف 0

 ناودابلل هتنعبتب سو مالسل اراد لأ جم تان وهف هيو دمأ لس ١نافإلا و لصدلا
 -رايراسلا مال اى ردى نم
 هنع اخ تل: ناكل أوكدازعلن ون ملادجأ 2: ا َنعاَماخَدَيعبْلا تإنوددلا ب هس اكل

 لانتيدقو لاامأو نين يد لم نان روي نما تلا نان 0
 ىهتنا هجو نم [فق ل هجو ني الما دلل نوك ب أن انمأ1

 كهاتل باف او لصأو يالا فانئسل سيلا كانك

 متر اننا طم نلخوهات دنع نككة فلل ف فالخ الو تلخ رمت او [صاو(ملأب ةاهطلا كاندكؤ
 ١ تاللط عنا نكن اكذدحلا هل ازأو ةراههلاةدافإ صا مس شللاب املا دوو ب ةباغ يأ ثريا

 اق انإف ثدحلا 31 وح كاذأخ هلعج الذ الصأ لبانلخ: ناكاك هبا مم هلاك ذأ

 يديم تنس قوم دف اعين زلة: كل عل تار اةأوس
 تيدا قولاإع هدف ةض رفا ىفالؤأا ةدياف وةضايتلا ابكت رملاراقو ةمرا عصرا طاقسأىلاةحاملا

 م سيحل رهاطاهدصأ نأنأ هل نم كو هل ةاخئام دغدبإو مح

 وعوض ايعمدتعو طقاتلل جوملا رجراغلابىَمَحدفو لا زعزجل انعاتاط نوهليهاط
 0 نود مال نا لعوسو اان عئغا ]ل |ةعضودعن أوم لو جواشلا 9 تلف نزول داي

 خيل نوككع كاع ملأ هذه م يل ناكمأ اواتلطموأ اًيروروتانلخ
 ا ةروركض دنع.أيأ وكيل 0 يبرا ناو ىفخي ير ضل ا وش تام دب

 املأ حارس هيف روض ام
 ا 0 ا 5 3 .فالاك بتم ةيفيسواذ ١ بارا ناكم ضلال نمل نحوك

 ظ 2 0

 - هع

 دعو 07 كيلا مح 0 رو

 9و 0 1 1 201 ايكرإ هينط ا

 ناتخلا انه م هوضولانع 2 فلخلا ملا نرغب
 |[ 7 اخ اونا نلانم دهغافو راسم ا سم نأد وعلوم

 أو مانا 0 ١ يد ميلع دي

 ناسف نيت اهللا نيب 0 نينه ادنعف يملا ما/ذاام نال الهلع تيل
 فالخالب اه كا ذ نوكذ ةنانجل ةالصريغأل انهو نون ةيتلمو مولا ولان اهلزم عضم

 ةناململا ترش وكي ا كالت اصلا تندو
 ىأرتملاب |ب تدي نإ لل كاذك يأللاب ا نات فلخلا , تس لص لام تام اوعي

 0305 نوف داتخلاب 6بنملا كل ذريص دنااهال 6 أدع م ادووهز نكات اول هإصأد 5 8 7

 مدمن ص نوفل |اهوأنه 27 دقعنيلارسائاقح نو جلخ كذا ٠ تالا كلذ نود ها

 ان بجايم ك ريدك وما نم دي لة سورا يات 3
 تويظم ةماككأ 8 وصحن اكمل دوضولال مس تدفهأ والاد دارأ ثم تالا ل لع مجلاب 2



 ظ

 ا'نسإ تالا فو سوتلا ٠
 2م اك ةزإ ينل عد دولا فال تلوم ملا بلال كركر ةانكلزهو تانك ظ

 دل كلم دو يا اعلا وسب تقلا كمن كلما كك تشل ظ
 ع ةاكوافويمدعت اة نملادوحو احل امل رسع ئللل دقعت ثيح

 ماا ةمرأ ٌز ساق ماكحملا هب تاهنأهو

 ربقاعتامنإودتدو ةمالهلاو طولاو ةرهلاو بيلا داكعأ ةحبرأ ردد م هب نلعباموهو جا مشل وهأنه
 كر ةاملا 0 هيلاالصوم ناكدانْلاو ةاضرايتل اذ ُُ ركككماع هنأ هه روم تاكا اوك هقالخأ: د ناكالؤنلا

 مدلف هد وحو ىلع دينازم]قا الفاو طرنف :ينل ا دوججو هلع قو نافل

 - بسنه عمل ىلاام هنف لام انهزموماله ا لوف

 يفتتح يلاوعؤ طال هيفي[ اء نكاد لل اميتاب
 يقيقح بوما هنفتأوذلا بسكر اش ني تسمو تاهلإ واتم افلا هده ىع

 ٠١ لعزل ب دوتدم وك لام نس وك حو ذو © ديديقلا ا «يعج طك اهي
 ءبتتلادعإلاهدوعواف ٠ بباله ذاضتذو م. ككل نيو من نوكي 0 مزلاب ةلعدلانمزك

 نعم هيئاقحا ا تول ناضيناريغيم [كأ يل لوصول ايد طن وكلم ضحلا بسوةسوؤقملا بل اذاوسب
 لطول اع ايبلازع مك ىلا دلو هوكي ردا بسأل ألا اه دوجو قاضن دم هرعت نيبو هناك للعلا

 0 كما 0 187 ةلادوتلا هاَوبرط تس اهني ةمالعلازعو

 هو هرزخأ هودو ايزلاملا فاضي اوكي دود هلال نط مدل كلاضيأ داع م 74 .دأ)مي ا

. 
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 :. تا اور لفن 4 ذر أنءل دجو 1 فلعل اقع :الدا اهم هذ اسي ليا لها ؤمأ
 مدبولي لامع هوان اس 000 هاو ولاملاؤمم ف فى دالعلا دين اولا يلازناتما
 وقد كأ ذل لشم كاش 5 00 تمس

 انتا هل ةوأ ١ دي ندع

 نجس لةدلا:لىضبالألا ناذدو دلل نم كلذ ا نا 1 ركومي

 2 هد فال هراتخاب كإذرشاب هند بسلا فاضرتخ دامضوراتخم|عاذاس وأ ع 7 5-5 0 ددو
 هرأوو وبا ناك بس ابيل ريما نأ غن كلا 51 ذاىل ع نامنلا بجو ثح دا لع
 10010111 3 .ناجل نعني ثيح ةعب هل ل 246 ءا) ىلا ريم لاندمو

 ايزي ادب افاد داناجا ه]ئسم كك يال الع ناعم ابجو رهو سحب لاقل 2 ىلا ةياعسلا تلق نان

 9 انما مخ 2ك خوأ هانموسو دات | ةلضا ,«اعسلاب نامْضل اين خلانملا وضرر نع 9و ناغسلا ةلغأ

 مسا م ومال انإ لاق منو نط يانا 4 نامضلا,نوتفي انتم نع نارسلا هل
 ىلا ةاعسل زجر ب عضومْث 1كاذ أ ياتل نيتي اقل اهل وا نكاح اسما لوص 1 نالخأت انهو لاو نمي 4

 دانون ان -رخيرل اذا انهو مضي ل انا ناف اهطصل او صختنل|باب مف نمحلا ببّملا عورف نمو
 0 هم اب |ح طقس ا يلا 5 نوبل 5
 نااضافاكأل 6 ناو دعصا الين شلل وعصب مصرا ذل امرتعوؤزوذؤسل ائسم وبس ناك ةل ناو هدول
 0 ا ازالتها فخم

 | صحيت اها لاا«ميها لة رادو اانمللا بني زعم كاذب 3 بسلا ناكل امضي ناخو



 عساي كذا هترسو يلا .وكيلا كلانا ايلا وس 3 ذل ابتلاوهو بتل مزال | انه
0 
 4 اانهزو صاصتلاو انك ابكتالو ثارمل نك رك مل قح هلآ مجررلف رشا بملا ءازج يلا عجراماما لحنا 5

 ١١ ىاضتلاب دونا ةدانرثوةبابل طعيشل هداهم ودعا دس ام طفاحلل كال درتو هينرجلمضوو يلا 3 مانإل
 ٠١ فا ييوئشتلا يل انا كو واتا هونل قود يطا بكرت سون لاو
 ' ١ قابلة ةامالا نع جوزتخ ]جيل انولو دونر لو نشابملا:|جاهنل ترن اطوحو صاستلأو ٌةانككا مولع ةيرلأ
 ' ١ لعئاعيزاذلاد ذدلجمحور [ك بو نيلي ضخيبس هت( رولا ةيتب لع مررة ترهل ز اهدا واناهتذذ
 ذايوزلل »ل بوهوملاذكو ديلا ككل فاضية لحام جوزللو هل ضو هتنل وزان اكتسات دالتتسالا ن1:
 اوس اه ثلا عتساب نيعلا فلا ١ ذلعيعتسملاو بهاول |لعدلول أ ةمقن مجرب تقتسان ةبوهوملا ةيداجلل دلوتسا
 ياام ايلاو دول ناو دن ونت دقوو نسم بس امهم ديأو 25( يهم ةيتلاب حسب ل تقر
 طاع يرش فكرا عيال نإ تمس اف اه لوتس اذا يريشملا فالخئانهو ل امتسدلاو هؤايتسلاوعو هلا
 بلوق لانلا متلا ىلا راش كاتم نكذ دالوإلا ماسك تمض اهئ لدبل نم هيلع

 ةاتعالووتلابهرذنو ةالللاو هاب هنلحو
 ظ بام مملا لاهلك بس مسزاجلا لعانذ

 ١ ك3 قاتل نالللا ناضل الل غيت هور ذلاونانللو دال اب نيل اوازاجت(يسس ثنملا و تتلاب نمل ذاب
 لالا عقووهو دارج ضلع ترمإةنز اسس اس لع نلسملا قو اهل افانسدأ راج هلع وأهلا جقوإقسؤ
 ١ الح جاهل ني اب بلا وقال امرذأ ةهقح بابل! ةزجلا 3 هيل هاضق لرد لاو لأ انا
 اهلاشالا ملا ةذاضالا عم ةبنجتلا عوقو قاهرأنل ةيقضحال لع تاءاتبالا كات ريصت هدعب اهن ل هيلع قلملل عقوإ

 .ةيضوما هند نيل يثري 2 ة زكا هلع نافاهلخدهرآرأ | هذهاضدأ هل مشاو هلوق فدلنعانهو ةزلأ األ
 كل نوعا هننونل ةؤعريص نيكد نم خام نبل او ضوه ىلا ثنا وهام ضنا ةراذكلا اومن يل وزب
 يكل زجل اذاج كذب تيحاناوةيماِ انس تاروكذلا هذه نكرل ثيحو ناحل فاك نول هن ثنا
 عاتمولف برسل قلعملا ش1 كاملاب تاتحلاو ةالطل ا يلنتانزوجو بسلا إِ حزوكي هن اندح ثلا ]ف
 تخاينع ةازككابجو قاف يملا د هزل عم غاب بس اهلعج ىلأحت هنلا دجحر ئقانللاو قلشلأ دعا لأ
 8 دّمعناَ بسلا نال كللأب ٌفاتهاأو ئالطائلم نوكيلذ طرتلاد رجو لرش دانا بح ويدل اوه ولملاو

 ' ةّميفح بل لا بنتا رك همس بس تسيل ةاروكذللا هذه نم ةدحاو لكل صاحلاو هلخربغ
 هاقح نوك هنوربامو © قباحلاوف ةبهشزم هاعَمَحامردمفومخت ءاقاعام لطبق ةيشن#

 هدا ىزإ إطب تش ناف © همشملاك[جن جاتحاذ ©
 هل وولطترمل ف التنافر ادلا تلخد ناد ىلاط تاكلوزللاب ئلملل نادإصاحو بنل هلوتّوأعتم ةهلس هلو
 العقل اوربلا هبجومو نيم قلقلا ل ثيحز ةيبتلا ةه هيف نكايز اجاب سانإ ولالا ىلطلا بس
 ىيساعة يل اب نومذم ةنأو ىاتخلالع نيملا هر هيجوم منقل ةلزنم كك فالطلا همزلرلا تافول ماؤعب قالثلاب
 2 ويدلك نها دموحبرجلأ بش بوصنملا ني لامة هلة ةر هم لنهب تاني

3 



 نبع كاهول وح «ؤأرأ مم بصانلا بومنعل رو انك كامل مالا 0 3
 ثيحيفالطا كانوهعمربل اكن اكمل هيف نغامذ كات د.إ ناعنملا نعداردلا نا عم بصاخل ع ين ب 0

 ُث ماكل ةبش تنتالف هرعجللا تتالوتلا ةهغوملا+ نلظالا برش نلقلان اكف الظل | ءن ىلا تافوأ
 ب 110زلل ويدل كيرف و اني رمل لل ملا ةمأوز اهلا
 أللأ كخدين زوم دبب هلا تداعب متانالث ايلط من اثالن قل طتاذ نادل كلخداذأ هنجو) ا

 بهذو هته هيئامأزكذ أحلل جاتجلا ىلاحلا خللا ةبهش نم ههامل نيلقلا تأذ ثالثا نت هن

 0 1 د21 يا
 لهم اكنيلا نإ لوا طشلا زكنب ىف كلذ طر وذ تالطل مفي خانلا جول اسيا واح ل اط
 :اوضإ ةجاوح ىلا هادم هادا و

 اتلطانالن لأ كاملا, - اقلعنا هق الطانكمو
 لصح ينل ابدع ّن اكقح و

 دنبو فلافل لع تم دشن هبهتلاضراعم
 صان رمد زال دم ءانلنن م ماك نال + هنتلطم الط: لماذا ام كل ناتعا كل 1كردأ جا

 ا ديلا يول يلا حكام طال انها لأ دوو
 مد ب امل ةقتحإ طب هناح هنشيقب لع و هلا ةممخ لإ 25 ةواطل ملا ذع د نا
 يذلا ةالطلا ىونو للاهل تاذ كتفام لا هتأم 10و. تاه حقتل ليل يق ان
 نانا لس طلو ةعّسملاب ةبشللا“ لامعا كفا 3 اي رعاة حلظلا اذه بجوموه
 طلاؤتكات داعللا خةتملا تود اجاب شارما هاله امن ةتشلا واتت ةبشلا
 قاغلاام] ا ىفحلابجسلا ةنهش تو اأن 0 ذل لمجنم هانز دواَمسَح

 هتضراعم اهتونن خضافاهروبودع وم "هلا: ىمم ف ديزنلا نوكو | كلا ةيضنلا» أولا زف ةببش تول بجول

 زخم لقلة دنس ةبلاذ ايزمنللاَم هأ ت0 لاوز مازدا طرشرلذ
 هريشعو نقلا ف انكأ طلعت قف كاملا ةمذ

 هللخأ يرغب كندادم هي 6 للعلا مم دج ْم 56 باسل جل اهلل كل انف ٠ بايأ ل .٠

 ا للأمم ريغ غلاه دان لازم دال رتل لالا يس ماو اهنا دن نل ام تا وك الاتي ناوس
 نعير.غلادوبن جرت أميل ا هزعملأ ؤالللا .موسلا اعل ةفاضأ نام ةسما عدم ك1 ةفاضالاو تفولازم هِلأتضأ

 هتلذنغاجنرانلرل بت غبت, علل ع كض د ضالانإل بلابل رمل ل اكلغ أجار سلا
 قات نانا سنو كح شلال ةالطلابان:را اطيل نلمرلو ببلاد[: لمت ةدصلان جف يح انآ
 «فصحرمالا هيسالعواطبام ىابسلاو انضانرادلا الم م قش ذو اعانهو هنأيب َنايسامؤلملا واش“ ازمانهن اوم ملا اق دعل 2

 ءاضفألا اناهمج مزايا ف ريانلا مدعيا ضفلاةتيقح ل ىزعادذ كنق ناف عولتلا هلاق ةلهلا وعم ف بسد زاخو
 ةنللا بسلا د كفضح اهوامرع اناني اكل مدع نا كرم اخلاد وخوأ امال هيلا عم يتلا بالسن عسب

 بيلااوهسنأب داس. ةندزلا يخالف اوضخرلواصوبو: هلال انرط وكلم
 لول ةةراملاوز جلا مساب هوست انمبا وفلل مضرلالافلاب: :اجممدهلا انما ضيا مدت أدل اسم هيفوسإ ذا
 2111000 هفو لع أملا عقودا لوصول اتي طويصتاب بسلا



 دك

 0 ةركككىلا افا عن 0 د ااا وةنللا سب بيلادارب
 ف ” بجوأ ذو ىلا

 اك ثديي للسان هنورتفلا ةفايقو ةهر انااا ةلحلا ها
 هوو ميولعلاو بتل اسجل ةراوقنو هيل وع بجيت طرشل ا لولا ددتلاب عرف دنلاب بجو مرككلف انس للا ذ
 ناجل دما هيلا لهلاضيتلا ةلخ دو تاطسأو الب كلل تذل انتداب داما تلا ذلاو
 بجولان ودفن دّهو ةسلا ية هر ولأ فاصوإل اكماهجملاب ةيلبتلا وسالم ما املأ إلا 3
 لج ىلا بوجول ١بض هكر د نعرههز جل دال نعام اكمل هللا لأ 3 هيلاوهماكحالل

 ١ 57 ركملاو عم ىسملاو نوكت لأب هش عبس ىذ
 دوا ربو براجللو ةرصالل ىلا نه امش هاند إل ورائها ةعبس هزهلا دامب

 لحال ولان اهوعسو نازل خاهعم ا ةداضارومأ ةيالث هال اةقبفح حو رتعأ
 ا 0 روس وعموما لهل اوغأ ةثالنإ ل رومألا تعقتجأ نافذ ممتزعلا كلانل ابوي عم ةأرمل ا خانل ابو أعنا
 الذال اضدأ اما اوؤيللتأ و مسلما نملاو مثالانل اهنا رساله تاتا أ ناذإلاو دعأو

 2 قسوم أ 11ج اإل املا"
 ملاذ قاطكا

 ا 5 0 ممكإللو اد ملاذ او ادا لاف

 طورتلل لطرف كيم ل يبل نلطع دارو همي [ءنم ىنلم انهو عكلالو هلأ اقم يح و

 زاعاسملا : علا لع ىداص: اف :ايي و ضطد و١ اللا . و 55 د 21 ةالطحلا

 قلعت طلاب . قاع اي اكو 6 كح ٠ مكح تسلو نعم َنكرلو 00
 فاض |و هدوج وم نيل نتإدأ وص ني ليشلاب قمل اهل اكمل سل هلأ 0

 ميما ىناهعم ارك ]الامه رع تسأو هاا كك طوغل وجو دما ديعأ
 ءاانهو فرن بر وتشيل م لاو« امني عر ثلا 1
 مكانا 00 ١ وف 2 انكوت وراي طوب | مايحلكسأو نعم أ اكاتْمتلاوا
 كالو رارموه «خإلانابسإل ةنالع ديكذلا او ككلانه ةدأ ملاعَش هداّده ل ئيعمو كرش هلافاَسي
 هككؤجبا جلا احم ع !انإذبعوشلا كلل ىأ ممل تنك ةناجاإ وا الاب ىلا 3 ةللاتضم لاناذأ
 بيلاوئل دنس ا 0 ضاع وزال

52-00 0 57 000 
 إلا ناندالوو لعبت واجود ىلانانيحروايس ال كال انمتف وطلال ةاضمقتلا

 لآ



 هب اتمامأ اك ليعلا ةكتيناغرو ا
 ةهأأزدل توملا ا هشيو كنا داني ثرالاّو حبلازعلا 5-5-5 0
 راّصتاماذأو ارو كيتى جاتحال قحبل اهلا اككم هب تارا هرملا تدل لاحلا 0 ظ
 انإاب دوه دهشأ 3 م هناجر ةفينح يل اتمامأ دا ديع كك 53 ازكو مهزامأ لعد فك وش ذ جل أدعب فرت ةثاك ظ

 9 ةازعتإلا هع ةكتلأ تناك ةكولاذو 5 , ةحوم نوم وودوبلا ةدابغ لاو يدلنا نس

 اوعجأ ذابو.ْل نمش ف 0 هك قد ةداسغلا ةفص ةججرلا نأ ثيحزم ركم نع ةّيدل اون دّو
 0 .وهاول اذَم نأب هيلع دويل وأولها دوولالع اونا م11 مولع ناضالاهدنعواضيإ

 هإ تملا ىد نم دهاهناذ م ةأملا هرعاك كانك

 1!لالناجلا نإ ةاملاال ين بابسلايح اعادة أ عدوك اةهرن
 يلعاضام مهمل زعم ف بتلاوه انهو لا هيشياّطساوب لا ملكي ويلاه ثيحرو ةلع لولا 3 ظ
 2 :(تاهجي [ماؤسوا قايل !ةزملا هز م جارامشلا ل مجزم مس ما :ل2 ةعاتم دانلل ئامْوفَو |

 مذ. ناضمو ةفضراملا كتر كي ف لاق ذأ هنا فوقولل ل باسل هش خ مقو نال اكبابسملا
 رطوبه زل افا تناكألإف :لا قو نإ تنعإلا ناقل نقولا ع انالغ نامي م

 بل ةببانم نوكمل ايبا )السا ذا م داقلاو 3 0 نانا لع ظ

 جيت لأ يأ رهرخأد افاد زتأكاو ةفاضالا جدال موا ملنأع برزلا" 0 ةعزلاررص هيكأ 1

 انامل ةلهماءة دل هوز موعبا,سالا شن قلانزحلا براعم مسام ةأإخا ني نا مولتلاةككورطساولا ٠
 كيا ترش اا ارشنمؤ طففإيانلا قدصو نونو حلا فلو 51 دو ةراحالا<

 صح مْنِح ناقصو عطول اك «الملأة 1 3 3
 هيجل ع ءأ نال ةاملاو هزسب هدح كلا ةسساذأ

 0 م وا لاح 01 ب 0 يا 9 ا

 2 3 اهلا نه أ فو ذا نم ولسا ا

 0 دوا ماني كما هرخألا ليلا تسلا دوبتحلا أضن ييرطنارلا
 داعش ةنطنحلسإ ناز نارام: لمد ةاليضلا ةهغ 1 تذهل اى ربتْيِذ يملا ةبهرنلا ردنا

 ربل لاو «الدزع دوا زاكه م كنك وك لاك نسما
 0000 اذ دوحولا' 6 0 1 0

 طرأت 7 تامل از مجمل الا فاضدانأ )ب ةبطساو نو دب هيلا ةفاض لامر هل امس 9

 سام دوجوب حر 6 كاملا ب يب اباهلالزاا.هساكت1
 0 !انصواكمف عملا تون قحؤي دهلأ هزاع لو ةاريصيو اكحو

 5 هزل هنو كانك ءزنس اشو شوا لاكن ءايصتاكسرلو ٠ : اة
 لاول قمرا ولأ هخشلل قالو سل اكول ةتيقحر ات متل ءأكوهو مانلا نإ
 ومات نأو مانيوال ةلاوأنهأ ةهاسملاة محو بسلا بون ةيلولا ل



 0 اميدكو ©« 6-00 )| رين ا ةراغل 0 1

 56 (بةضرتلا هلا نا ذا نمد اسجل تلي ةءاطتس ا نرات ةزهلا ناوي
 ى وجم هناا هيمو ةذقمل اةزملا "نب تؤم نخل نمزمو دوتتحلاٍل ماكان هوراكلا مواسم ممةيلدحلا
 نك ةدورتملاذاه دجودستلا ككل بوب ةلحأ ناكل هعوواهبإضسوا قع ةاسبا رك 0

 < نكرواذ ناهز قتل ضوول هاذ ةليطتسالاذالام نيام بنا نامنر ناجاذاو ناهز! را متع مل ت
 متلافوقإل نايل لزتعامشما واهتم اذدانج لالا نح زل واخر ةؤعدلب اراب يزل
 "عوج سلا بحول ةيهلانأداران داب نانا ذنع باية جان لواط ةنفزأدعب

 ]لانها ان اغأت لواعلا و ادق وهف 5 3 :دعل دأ راو لَ 525 وش ةنامز

 ودعا لود كلا دز راقي اءاهن فوض دي!لم/”1إانراسد ودا أك ةويقح هيعرنلا

 ريا. 6 دلؤ تحف تنوفا ةماه انف د تن ىرو شان مك
 1 ءقرتودلإ تمحو ىو لانا, ل اهلا قرع ةخددعب هنماهياخاه ]ومن حزم هناجر جوز
 مام را عا ارجل زن نالطلاّ ل ص تمماطمل م ماا 4 ناجلاو وأ

 نانا | 2 9 مول سف هلأ: اوتالطلاو مم ةملا »كالا مت 20 151م

 1 دل راو" 53 نكمل بتم نود اله وع مايعأو) تفوز ا دوا ايف ده حاص ركوأد

 توا دلارتلاواه قر 00 غار 0 اوفو دال تت 0 يمال دا صخ
 لب لوا لموت

 اهبلافولا هل زعرادلاكلو للراس ةاراماسو ةقمالراتن 0 تناراقذ ادم
 اها لع :علطلامد تالطلان لت دل لال عروتشو ةب ذاكولو لباد اياب اسوا تفوتك
 ينل ةمدمس ناذبإلف 0 ئنلا اوم رعت 2 جاع متتمرهو هرتز

 دوجوأ ١ ا رو نح 0 هب يعل نم
 عروصل اكد هزبتس لا خلاك 3 د
 11 ام
 طلخللاىد1 كايتو كلطلا انيلاواذ هيام نعابجر ةزئرور نمو عاب زيد ار اربتس أش ع د يسال

 1 ا كالفن انك
 : اغنلإل اقم كلل ث تاركا ملاذ داوراّبعاب بسو

 الد لا و 0
 ٠ اًضق ىلإ عدامو

 تقية كويتي 3 ا 1 نافعا 0 كلذ ونيإل ا رهطاتملا

 و تكتل ميلود البو تادلهغاو راهظلا 9 كلزكو ةمرلل» مماقتلأو ةوهس لا نملونلأ

 مك تفتر هركذاذكو عرف يعأودلان ابريل وسن, ضيل للا ده نع جووررمل
 ةرمتعد اصل صوف دو هرنتلانلا ذكري هدو 6 عزا صوللمف دنأو 6 جر مفريلاذ دوك وة

 يد :

 لبان ١



 0 نونللا هدم ههان وطعم قولاطلا : د فالطأ ةةحامدلا داق 2

 داعوابلل اه ا ةملالو مك قوتح دز 5 اتعردزلةدولا
 نملة ةدللا .ماقرلأوه ةجالل ]ل د 7 ُلاَشدَهَوُأَم وارعس - ةحاحلاو أقم 1

 0 3 0 اك 0 9 0 ا تل ناو لا هلوثذ والا "ديل

 دو طغلا ت
 طانمل 2501 ءرنمو بيو 0 1 ا نلاوأ
 يدفن بعدن ونؤكد خو .ليورلاو ماتم خامات ةماله أ نم كيل ابةطرش مج
 2 دولا وجو ملع فوت وون قي أهي 00 ات هئاقوالغأؤ هقدانتإل ةتيهوأ يز

 ظلاإع فقو الط انأذ5 76 :اذرأللا كح د نأ هلو ةيلوخدإ اكذب د ل هدوجو دنع ىتلأ
 0 امتنا هل وشب ةيوجو ل. ب وجو ملع فقولوا وجوم دنع ىصيو

 ادع نتا هنش طضلاا,اهماقأ 5 ةسمو

 جمالا او ةرقو ضع هاشنتسإلاب ةيخطوخلا مادظع لباسها |
 طلاء قال واذاهضنرامالعلا ةااللعم مالا مضلامضوللاؤ طقس ورانا ال امَبهذهو ةمالىلاؤسب طرسو

 هييوحؤ نود هيلا اناضمرككل دوو زيرمف هللا ت دو دحواذاذ أمل ادوجو هب خت ؛ اموهو ضحملا 1

 ارحذو دوكبأم هنمو لح 60 نادين ظ

 ثيحيم طل ا |ذاشم او ل 0 طلادوحف دودب >2 لاك انهذ راو اعل أعلا لاذ

 ةولواملا هيفاثومن ةاموتل املأ بوحو قاضيا اريل ىلا بوح 10 هدوحو درغه دوجو أ

 ردا 3 ةالطلو هدنعلالع1و دجوباماىكلحّرلاَنَل لرنلا الخل ل تايتنك دجواغ
 ١ 43 اذا كلذ د تقوم : اها يزامياميويالة < دانعلا3 نوك كاذك" للم تاتا لهل[

 تايانلان راك د هطول هةرتعللحلاو بابسأل تالا ذ هما تادالا سزإرإ بول 2 هلا

 ملزيرفو ردوشو زلات مهل اوهلذه2|مو قوت رابط هيل اشد دمإد دعت أ هوو يق 0 .ولاورايتلاك

 طل دف ةأعلادباش دوي ت1 طرتلا يلا رقكت انف اهل يكل آذان هلام هلع هضرأعي

 هبنلاب دربح ةريعال هناف حلالا اعلا ةهشح تدجوأأ لام تال

 ْ ١: اعانهه ط رن رقملاف ف: قنكوأ
 مالا :تراص عاملا ةلازاف طوغلا لرجال نموه علال اي يلف اكنأ ٠

 ند .تمدحاص نلوم ٌفاضف طاطا .يمونملاو ىلرالفلات.[ نافل اوهواهلا "هفاضمإ

 لاغام: كنار علل اواو السلط 0 اذا او فالذي رككمريخ ف ضحأذ يف نامل

 ةإأملأ نع مي تادف لاننا ةةاضمل يمد خالل
 تيمم وح بعدي 0 يذلا كلانا

 لون نوكول طنلا لوصح دب [صخي « نايل تيلع انضر لع ضرتسي ناوهو بتل معهاعإلا طرغلاو انزنكانلا

 نا ا قيلت اذاتنل اط تلاخراللا تلح ناطنمضتحلا طرا جر زلال بوسدربغ
 داتخلال نم ناوكنل امو هلا ةز نتكوديطا انجرح لعاذرسف طنا لع ضوتعا ذل ام جنو سكس ا لوغتلا

 تا ذاككا ندور 0 لامه انيغلاو ا ج ل ةداإب قزفلا خوك
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1 
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 ' 00000 00002ددنرئ
 ١+ فانل اةلعوش يزل نابملا خامل ةلازا هن ل قي ملا طرخ هأرحّن ل هتف نمضدال هنن نتاقح نغ دبع شرحا ذأ

 ١ 00 قتابلاعب هيلا ةفاضألا ملاصراتخياعاذ ضر ضؤتع اق و
 "| للاكل قومزعرخأتم درك هوان هيئايضفمدم دقت متل بس البلا لح لذاك
 ديتلالحفالخج تيب اوممنعاَي اها الرف ناكل نين لانا ثلا تا هلوق هولا هلا وصنع هوجو
 (١ مدصتدو طغلا اي لزحأَي ضحلا ط زل اووّدَمِي بملأ نب ابسلا هل قام لرتذ تاي | لعمدقم هاف
 ١١” ميكس نغلوتن ا: ن عمو ةدوص ةزعل اوهو لولو باجي العم دّصَس جاك اذ داهن ماكل | ةروصلع
 1 خجل هدرحوو ده دل بسلا اشم هم دل ناك[ اطر متل مدت ذا هلا وت ةياغو ةزهلا ةروصلع طرغلا

 سلخ ل اديان هلكك جيلا هبا ناو دبهلا قلع مننا بلاكةإلادوجو طسأوب مك لإ نضالاَو عم
 ١! ًانهوافثوسو ةبادلا دومكميلا ةفاضم هب ةئداحة[مللا تناك موه ةزملا هام 5 1ةؤهلا عم هيف ىذلااتلا1

 :٠" فاطم تلال نامت طنا ىلا هتيندب ملتفاذ يعج تخبل لمان طرتلا.شداحرين دابا وعلا
 ابابا قر هلا لهطارتحا ممزضت تحور اف تالا يذلا ديعرا ذل مميلع مزايدلو طولا نئسام ل
 اطر | صفق عش نمذ فسووورأو ةمينحوإلاقانهاعو هم دج ذل مهل ًيماخريصب نابلا هبا ذأذ لتس
 . فاهم تاكا روفر خلف يلع ضرتعأو تلا يعرج هن نزيد كا ذرزن ىف ةّبادلا ت نه ]طصا بابوأ
 واط اراتخاب معاقل ىلا ر فاض ىلا لطس لو زل قس دنع عياملا اليس ةل نامب هال نمد قئااتللاو قيم نعل
 هركذامو يزول ىماتملا لاق راتبه د نأو نمضت ثيح تهدش ةبادإاب حاطا نأ اكس  ةرايتخا ثلة
 ١ هات لا مراتخادهأف ةيلل|براتخأ نع تاكو ةداحلا قاد فف نال مقس لام بو مدخل

 5: امحدلاننوكذو اطش 2 1سانوكياكدلا عيارلاو
 ىع لع فقوتلا ثيح نفل هدوجو دنع دجوب لو هدوجو لا آكل ةفإاموهو كه م ١ ليز. نوككمؤس

 جل اطرشس نوكيا :دياع ملا دوجو مدع تح نموا طرش
 , _ « خلاطتناةراملاهذهو ه كثامابع نار كداب ه اقلعن الضو عذب « اًماعند نزلا اك
 كش لع نقوتسدوولا بيلو لاف يل أطتناذ راللا هذهو دأللا هذه تاخد نا لاقاال مذ نيطزتلا اكو
 تلا باراذاهادحأ تلخ دو ايراد تلخ زدلاهنلايل ناو اقانتتضامل دحاكت ذي يشق يرالل ناخد ناذ هدنع ميكو ةامل
 ط شوه ان كاملا ن'لانرزع قلطن يرخالا تلخدذ اهجتوّر زاوحادما تلخ ذداهنابا ناو اننا ئلطتول ينرخلا
 كاملا يلا قتلا زل ل ونت لام هي ل جانا طرشلا دنع

 ناصحملا ام ةيالعاك 2 نابلاة ايدل مالو
 ىلاثت هللا اش نأ ةمالعلا نحيف هنابب قايسوانّلا 3 نامل ىهنرلاعلا شي عذلاليرثلا راش

 فرتتسبانسزعلا» 222 2 فواطلا ةعضملإلالاو

 وتالاف تولنلاب نيت بكور اهوا أملا
 ٠ انيعانا انك طرش ناك ا 5
 ايس لولا نوك ناب ونمللاب هلل دب فرعبوأ لع طرنلا فوورحرعتفرح لوخ دب يل طرنلاا ةغصب طرتللا فرع اما ىأ

 عنوة نانا ىلا لوعجلا ابل لعاهب عوز لالا اخلا لوك دال

 ايزل



 اينما ودق قلاط ةأمالا نه لاول كتعاذ لام فدل موج افلا --
 1 7 طزلأو اسير اهلا ةخصنا ألا هانعم نع كت و بق دونا بلا 3 تسد

 الا را اخ موف لعد انرتام امس هدا لكامل ضب هيلا بعذل
 ين عرش ةو ولاد لاوقاب دل :بدنلا فم أ نائملاو هيلا 3 وطؤتم عطس نهو ماس هو و 8 َُْ

 ني عصاة نود ىدهجولا ءمحاّضن طذلاو
 اقل ناخد 0 10 ةأمأ تحفر تا تمد الا ماا

 و اةتغام ديوصو 0 انتلَعَانإم وش دوحو ٠ هقول انبي مولوفب ه هقول ل. ةمالعل عاراو#

 اهنأباوفولاوو ةماعلا زاسرالا انقل مع ادااهركب كانك ذب: ةموتشلا.ا) ادي نسب لولا دفا
 3 ةومولإ 11, قاعي جاضأرأ سامو ا يغرك وبدا نيالا نيل
 ةلعاوطزتلاو بلاد هلع لأ دوهاّنأو هدوحو لع تقولو لأم لو هي هف

 تايك نمد 0 0 رجلا 1

 اتهم ناضالف مدعو اًنالايدوهغل 3 /

 مورس ابسقلجب يااا رج ليل ط ملازم
 ورخام نو اذ ماوؤكدو لخلل معمل مكاو ذيل زوالا وتلا مدنإلاطوغ ٠
 - نانا وابو ان هون اماب 0 بع سود دل

 ةوماه حو دعي ة تعش إلا ثول دوس 0 امايذلا ن1 +! ةماعلا ناك( واذح لاهيا
 دعو 5 فاسفمللا نأذ دبش دحين صحلإلع جل 56 5 هود د نحل ةزكاإ و وحدلاب ةالطلاَد اح 3و

 انهو اطل ةمالعن كه دوجودزع 0 وقفا حلاة رم ناكناصحالا نلف مث حلا تنيذلانإلا
 :١ اهلائاشيلةمراعلا ٌنلهدعب 0 انو دجف ,ااثإلاد 0 اوعجر» :اوسأوعخ نأ 3 السلا دوهْس ايضا

 دوعو د بيأ لا ناضبالةمدلعلا امنا عي 9 طوله مك أوةواشلا طك الز هلت نأ هش 0 هم دش نأو طغاشحمل نأملأ انئممإ امرك مدد شيدالا ناموا با
 9 هال اهتدسإاف ةدلوأأ م جورارككن ولت تر ءأترنمملا هنأ مهجر نو ت فسولوب املا به دأم

 اهدنعات تانك ملا ا دا 1 دمة ىلإ سلف :كورماطإ حك انه: نكرل نأوأمي اطماشللا 5
 ' 2 لافي الا تسأ حناية هاوار اا طلع ولامن مذ قالطأ أو: هلاتلا

 ىدصو نامه دنم بنل تان ناكل ومن امر بال ةمالمل وعم طخ دولا نإ ةالطلا ني شح
 ةدئلرلالااذأبض بتلاراطا: ذأو رهالطلاِع :مانإلاقحا بشلل ضم طش ةدد راوي لات هتلادع ضو ْش

 ةاوابك ممل ]ف نلا بمغازلا ل اماذ ضازلا ناكر امنال بسلا تانإ ةنجوماآلاتيخالفانفحُؤا
 قح ولولا لابس | نيو ل اةانهطتو بنل اللد صو نإ رب جوتلائاوأ اهاظإممل ناككذلاذكو ةضحتفم
 ثرالاوانقحا هيلا فا. طمراصف هلال سأ درع ظن اناوان علي ناكرل ولا اس 1من ةءابخ تنل 'ا ثردلا

 سضفواةومولوأ .وجو لانا دولا ةايلح ند شحوم لاله هتسدلا نأ حلاة واننا ةدابنب تنالفابءلع ىف
 نانا نأ هاند رولا لنيك دل سوم غلا .اههنب تن ثر وللا ةلامريح :لالبجسلا

 3 هد أ نأس

 هلا تينا ةرتلا ميز َّ راج عرتاذلو ءايارلوقو هنم هلطو: ونلا كاذ روبل هّسلصوع ةراسئنل ناننالا لها ا

١ 00 



 دروق 1

 ابدل تبة اعلادنعىأ

 ذل واذيهتمعو ناضمرزحا اروع بحول تماها سانت لع كحل يراك

 / تايتزاادىغزتعم .. : بازل ة لها ىاتحا
 7 نواصل لعن لكل هي بأ ئيايرم فيلكا طذ ن1 بالتلل الهأ تان نوكخرّضم لحل ا
 ا ع , ىساؤخلا دل ند ىهتم نم هيادتمب نون لقعلا "ناد لشثرافو

 ا 1. ةرتعت لل ييرعنملاو هرملىكواقنا ناك «ريكككلر دال داتتلابهسبفصلل دكر لق هالك
 1١ الل مكة قليلا بعنتوا فرقا تالذاشو مات ايفو ة هدم دز :توافتم لقفل نأ سرد
 ' ملعةضدانلا ةقطانلارنخلأ تن كمة تملادعاولايو ل دعل د دبل ناككلككناضشون ديلا كادت ةدايزوأّيعأب
 . الكتل خلف اهانأو روما لو كل ةلزتماتفاطلوا.لانصوحمانعوؤتأ تال ككوؤمأ تالله ارك
 لال تعأ اباسانتتدادزا للا ةوتلا كت ةدومحلا تاككك ]صو ةيرطلاةؤلا كوول رك تدان

 '(يغا:لوقحلا توانتالف ةيسا كلوي هزأب ةيضاخنسالا دلي دنا ديلعةرؤد ةنضافا ترا دزاذ هجوم ماكل
 اكل ةماقأ غواملا تقوبّةبتيل نات جراشل اردت ضيلككل النملة اجله مكفع نايل ىذه
 قرشا ل نوع اهوشْلاو داوقو مجيواتلا اتقول كلذةرمبابساو لقعلا ! امطيأس لوصحل ةقتللا وزنا ةلكهطعوافم
 ا عملا ناكأ ممل نود أذ ددو امحو اااقع عا لل

 راسا فهوإعرسلاو لقخلا نو دوه ريع وعلا متل لل لادرواذاو هيرخكذ لو نغرا مل خاتملا لحد اري
  .اوعصوحواكمالا ةفعماالخداعلا داو لصعلا لا ان حزنا نأ ةيقراشالا مل: اهنا نم معواخلا هامان اهلا

 . © اتتاحت انائيزم ها:_دسانوكينلابجوذ 6٠ لااا اعاتغلا »لازال رمال زك
 ةندوببلاب سف درلا ةفومو ةّهو لاب اتا ةفوم نم :_.ةح |. ةبحوم ةؤعتمل لأ نولرتد ل قالا أودي
 تتسم كل ذ لاتهأو ىلالمت هتف نارتكو غالب هلم هىتتسااةرجو متلكشو

 ل دب هلاف تنلاإشد <للمااعش توف هنا
 ١ بوموهومل ل دبا مشل لهل هّنلةيجرنل الله توف هدنعإ مهلا ائس ناب ناننتسا ضنا اس يق
 عيبا 3 كاملا هدعوأيس ا: لكلاب مولا انكي حراوعل نلت مضي ةهتح تارامل اهل ة يزل للسلا فالؤعتاذل
 لاو قلو بوجولاب ]همت رو نسل يشملاب اب ذل هررلول زل همر هبا رهدإ ورانا
 ى لاش لازطعي لع بجاف هيلا هْ |وصو مدهأ ماو ه دورور ده اَمأ جال اباطخو ةوعرلا هذلسرل انااا

 جوال امك باقل بانملا انس اؤعبارطه مرج
 كوقما كرد لاملاكش ٠ للدلا تينمليعدنع

 ع رانيا هللا ةيور تون اوركل اذ هحتتوأ هتيسخماتملا كر ديل ايس يعزل ١
  ةيلفسل معلا اذه 00 كو ةبججالب دوحوم ةيورولاكسأ

 " الفعل سمموف هامور تق اذا دهانلا: دلما مانام المت
 7 ١ فودالوعدرمودب .تاكالتاعوتلا 35 طدحلذ نايالايلط ايو عاكف

 دتعتت رات اكوا نانا ٠٠ ديس ناوهف يضرلذأ
 . اكلات لاول نو وعلا هتف اذيخصوأ ناكر يك هز بني. 1 املا لت ملح ياا عكا نؤس
 0 اوكي رانا لهن م ناكل ذلع تاو ركون اع»ّصتعبرل نا وعتاب ترل "جّيهاش ةموأشن نماثك و داعرللاب

 ل
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 ا

 ةلاتتراععرجلا ةمالع تدل لعمال ثددحةياو تسر بألا لا لذ
 ةجاملا نم ىلو لايرل ,اظتدنا ةفرعم ة.ةراذكدج ناك رهلا بسب هالاشنلا ةفرعمألةيااكاتمابةاكاأف
 سزوااوضاتقلا هيلا هذان إهنلاز نهيب طولا ان درع محتل ه نللإو هب املاهز)و عيال نودي هسفنب
 4 و هنادحويإ لاو ىلاذت هلا ةفرعمو فيكؤءاشل ونت امامسل:[نل نكي نأ اهوعا نمو مالسّ خو
 0 ثلا هن ددوو 1 1 ل امد ءامأ مدعو فاكرسأو قع اد : 4 دل ةلأد) 1

 هي ا 0 ملا
 دارداوأ ل 1دنس لا لا محل أ هيوتيإل هيت حاشا نأ هيلا نو اضن زعزبالذ كك اهباكمدم و رعلاو شحلاب
 . هل وني كلذ ىلا راش امك كاسل ع هتيم هفةيزلا صحي امذ

 ملا ابل كنلاد © براخلاب عا ذىلب © فري هيفر نعال ةدنعاذ هناك قمل عجول
 ءواجتر نآو ادوذحم لإ م .٠ هلم .عوسول نائرلا هكيف#

 اركوأ انادي اك هسضنب يحوم اغا تمل | 01 وقع طحت ناعرألاب تلك ةوعدل | هلة رلا حان دنعلا عن ظ
 وغلا هفلترل نأو نائل و رو نعم كل فاول ةرداوح هرهمأو ةيضلاب ىلاعت هللأ هناعااذأ غانو دعه ناك

 دفتر داما اصاخلاو 11 لنا زم نكتللاو ةبرضل ناز دجو هلالع ه1 1 دالرانل | لمان ناكركلا
 لب ةّممسلو ةلقع 11# نامل عت قرمل و روذعت لاو ىو ذععودإف ْنكَتلاو يصل ناز دو نافاس
 لاهل ل دحأل نذع 2 هأ وق اك هنلا همحر ةغينح ىلا دإم انهو الفاو يذق ناذ لات هللا لعفيكذ
 ريغ ن 60 نكسر ةوعتلا هلت ل نأ [قأف هيلاواق لا هدف عيال ىاتاو تلو ناهد ل :زعكرإ
 مساواوحمالس هلارأنب ناحل دودب موس ةيصحلا ناب يعل هأتاق نمد هه دمه ناسي نامملاب نلكم

 < وتلا ذايك برم رارب النقا ذأ نونو يِصلا اذكو هلتافزمض مل ضف ايل ارجاهيولو بوما د كب
 6 اهتءانه نوكلذا انك اككهج نا ىلا هداّتس نع ه ةزكن اينوكالذاخذا ه ميول ناو نك#
 ةاتههارذ ىلكتالو مص ٠ اندنعولقاوملاّنم 6 رتب نامدلاا ذلجازم ه ددعف ةرعدهلترلو#

 ره دنعربنملأ ذأ ارو ذعم ناك وعر هؤضن مل و اهرشه ناكانأ ازكى كاهن أ ىلا داقنخ.لا نحانخنم نأ نواوتد ودا
 لفعل صال رابعا ناي عصغات دزعلّتأو هي جرتلادوروم دهم قائل يملا نايأ ثديع هازملو اقعلأ نود هلأ

 هاا يناك[تعل ا ورجاء ىفياتملا ]كو برالا لوسحلا لع ىلاهت هند بل عج ةذم ركضت هدا نايلاب نكي 3 د
 غانا ماتكملا عرادلاةيكدو هزل ن عارلاوه انه طسؤنلا ةياعر بوحول اليرش ةروكدملا ةدملا انلسجو يايا
 تلذ فيما ولا بلاو لحل للا هن 1 لات هتلا ةفعم لع بجيلة ا'لأوصلا نال اوه هروص دول يتلا تح
 بخوملاو بوجول) نعم تحل ا لاكن كل ذئيعمو يللا ] فال ةينبلا تعمل روما ]+ عاذ ودارت ع
 ىهشأ هلا طف ] ديجوم ديلا نا كرنانب بجومرو دنع فعلا 11 هذ تال شارع

 د ادلإو بوجول |ةلها ءائتما ال نامق كاتو
 مزعل هرضاككدا وتلا ملا هنو ضناوا.جيزتتزعة راسنا د الاّ أو ةمنل ل هشزع قاع بوجولانأ سام لك
 3 يي ما نال عوا ةثوللام ا 8

 1 عربعم لهاا بمماككو ءلّطيالاو ملت شابلن و عامي لأ موز وهو وادألا بوجواسهنإذ و عوقولا بوجود ةمأ
 . - 0 0 دا ةعصبو صاقلا هللا دلهأي ةياوا جلا ةيلهأب

 هلق ايس اطال ناكرلا دوجوب وادا رتفو نيإم كلن دبلاو لقعلاب نها بالاول

- 

 فص



 ه دلو ذأ ةمذوذانلكك 6 ديه انه ؤلاةمزلا «بولهلا اهلجلعومت هبوجوا انها اناو#
 مز ةنامإز تان ىلا ىلخا هلل 1 دهملا ةغاوهو ةمدلإ اع ىدت هلعو هل اف توتا 4 بوح لآ ةلهأ نازحي
 00 هيرو ةمصعلا وقح هل تدْذو هلعو د قوتحلا بوجوأ الهاراصقح ةمذلاو لقملاب

 نيك ذل او رباخسهإ اوهدراشلا يعل اوهانهواّيل ا نا لا وقح مهلعورمط تيس ةمزل 0
 : ةيشل) ال نورلاوت ونام بحاع حا هليلا ناز هل نه يلا ايد ذره نمو دوب

 ش مك موانيمذخأو م 0 3 اك" 0 دل اهات ةرف دا

 ريجو هل امن بوحوب ناي زهيتخ ان لإ املا لصاحو بنل اينمؤل مالت! كانانامهءاباصْد
 ثابانهطجروتعأو لع و ءلالراه نالخحلا مراصب فصو ىو ةقدلاب . دأ أ وهو هلهااهبراص ةّصوصخ كان
 :وقلاؤ دو: ىاوتانل ارالكهاظدأو ل. بيجو نال |يغوهووه نيلككأ لان ةيلل ءذهرتلا
 ةهذلا ملاملعز وكلا اطيل ير اهدا لازم ناوؤقحلا ةمزلاب دار ناار
 ”داادسر يوب بوجولاو باطما مؤ دريئزهأت ما 0 هرم علا نو عملاب بام مزمو
 سابع تشل وحلم لوم جلا د 5 نول كمسولكإذ نودب لقعلا تو ضرفول وح ةفزلاب

 لقوم هل بووأ لهل نان ذل نوثك بلا هل زنمب فصول انه نا جاز ان ةمالدما لاه اككملحلاو
 ْ شذ الب :هشاطب كولا انهم كانا ةتمذ تن يو اوما كقالاف لام 9 طر 8

 1 لانا اشتعل أل اع لد برجوا هفقنس د فرط ةلرثم هواعج هب اكل عنم بوحولا ناك(كف فصوأأ

 هلو داوم دلك ا ؤسملا انكم هلقوازأ توك نأ 4 ديول كيل اياكونالل ةانيللو دهيلا راع وهاذا

 ١٠ 2 بواطلاب بوجولا اذ سلو بوجولا هيف عالصهل
 دحو ىذا مكلذ هتانإ دصمب اق جرسلك هنأ

 تيوتا ما امانانهو لعو 1بوعولا ةملاع ةثلطم ةهذ ها نوك 0000 عمدا نوه
 نعاجذ ا دوائاو لول اضع هلو ضلالع تعودوا اذ مككإمو ةبقرلا كلم هل
 اذلظدواهتر ةردا ختم نهرا“ ولابد, اعدك 6انج هون
 دال ةاكةمر لوكرلو ءازجنكرل هسار [مضن ىبصي نال انعتسم هانلاب ادزفنم تاكل تاريخ اه امم
 بعذوَنم ارلع بي اش هلو ىرتشل هبل دلع بحرلو 2 وةضولاو 40 ىلا لأ هل تح
 قلالي بويلاذه ناي يعول برجوا مر او هذ تاككصتفا ال1 براذأ ةقق لع
 نجل مطل انحذ كلذ ىَمَحرَلو الملأ تغار انها :اد لاوهو هكعهنم دوصتلل ايو هازل وصقملو
 6" امشننم بوو [وعاوسمل ا انه نام ةيادلا ةونحو تمل عكاخودمأر كلل لطم يمك دعا بوجإلا البف
 1 ّْ 1 عا ذأ الف كلامو هّمح م حو تنل قو تعش روصس م امك تنلاهو تنماهملإر كدا اشعل

 1 كهلاو تاتا بزل اكن ديملا نحل لع رو ل لا ويا
 ءابجأو اه ويش عمل رغم ٠ تراقالا نكس رمل صم

 بوو مرع 200 هنن نب دوجتفمراخ بوجولا ا ميزتوهو بوبا مد صوب را ذاؤعب

 2 ةااقمانجل عش ا دالاو ميز اكدبحلا وحرص هدايا: نا كلذ ىلع جرف م مدجو دحواذ او

 ,تيفايم زلات[ لالا دولا يلا رأوشو 0 شوكو ةاراقم ذبل امرمطبانكو هال
 لة شاملبتلاةوسلا كلذكو بوجبا تنفانهركلل بج ردات هتلوو داولاملا ناصح كا ذو جلا لوصحو
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 باهل همن اَناو هضوع بف دجو دذو ساحل نعزموماهالذ جوا ةقيناتا براةالاو ةيورلا هنتتك
 نال هكحزع بوجوأا 1 لذ هيرإ داكه يلوا داو لاملاب ك5 و يلع ققنملا ةلحّدس دوضتنملاو رامسلا ةنوَف
 كراع هازل ازعسا_ ذة ص هناذ ىلقمل |ّتكلاذو هيلع بتول ريل الهرمل اذ الاف ةوص ناد
 لاق ماهل ه زمر ىصلاو ةبوقعو اريلاو وانا نود ةربشحلا لاحربنعنخا انف هزهاز مر ول او هضنلاأ ظفح

 : : سوحافو اما ولع ار
 أتاو كك ميدل مل ىسل إد بجو رلوهفلسلاب ثار نا مركبك غم العماد مات اك ةوقع نكاد.
 7 ةبادلا بضكدإ جداصوهامأو : ازكي ذوساف كسا ذا هسرات ناوج

 «اصعجاصا ب عوالق ه لطم 1 جاو نعل اكم باطن هح متدنأ ه بحور مح لاخزكل*

 بشلل كازإ ةيوقعازك» ره بجو داع ضحلاك#
 علا 3 ةدايعا انعم قس دقو جالو ثمل اكهنلا حا هيوحو جل فلا مص نأ ولا لع بججأعتهنلا قوتح ناؤمي
 ,ادا نجل الع ناجش لام انو [ضملا دوصنحلاو دوصغموسلو ثصولا بسجيوها1 عازملا 3. ٍنوتعل | نعمو
 ماقريت ديلا اما تادا حل اضحل الصأ لع بوجودلذ بوخولأ محاط و ضقول |ضمرأ ة.نايجاذهو هلاداكيلولأ
 لالا ةوسانلاز عيطلل خل ,دلاوهتوكر اكهيلالل تادأبلا ةصيف مطولا نال ةيلامل تاو زيلا بسأل
 نطلع هنا ع طقسا ازا واهموجول اله يملا نوكمالذ رايتخال اب ءادالل | اذ نامل سل نوع هلا
 جلاس و ف دب سلوهو ناىدلا تانايعلا لجعل ناذ جوملا لات ةنؤلا وعمادعرا هو ةدانعل وعملات
 رمغبهذو لان غنا ليعوه يذلا رازدلالع هل اةشأرابعابوأ الت ةين دبلا م هاعج كة بقل غول

 هياسابت بوو رشف ناله دا هيلع بيرل ناو نام 1رتف هيلع بعاقعا دولنا ىلامالنّلا
 دا بوجوأوهائاف بانل امأو هبقحذي_ررفنم بل اوهورلادل ا ثودصو :يرئاذ نعال ذاربملا ئارطاو
 مها. لانملالصأ ]قل |تكي1 نارا نلاضو عقد نيرضلا عمرا دل اب نع لا ىداولذ هي لهاير ل وهو
 رولا ذج ةوابلا دعب .طوقسل |امحام نإ :1دلا بوجو طوقس ف امنع مصب بضل اذ غراما دعب نايزلا ديد
 ران اذ انفو بويلارق قفار لع طوغلا رد +5 بيير تاكيد
 0 له بوهو نا ملا وخسر ليدل بهذو أمد فري يلع ىماتلا هضرعأم دعب ةبابوهو يلا
 : ب مو أ هدعْن الضو ى دول ناهد ن وكب ىدا اذا نك اد لاوهو هّلح دودب تش 1 بوحولا نإ لمعذأو

 يأ وتعز[ هوقو امضؤ عقب ةمملإ ل صا ذأ المل اكدجو دجو اذاف مال حلاو لالا لش مدس بيس ناك
 لعنأ اب ةدخاوملاوهو ةكحماس لمدن [صاصتلاانإو دورملاكجو هيلع بكل

 ناعؤ ىذ هادا لها“ .٠ ىاثلا مث نيعشلا ل قااذ
 تائرف شورادملا 0 بوجول | ةلهاوهو ل ةالا مشل وه ءابربىَرَلا انهؤس

 20 فعل اياروطواقح 2 نصو انوطروصتلاب كاف
 ةلم اكو ةرصاق تاموب شيا ظ
 «هزتملالب ناكر ذزم 6 دلل لها وقفل نم يرنمقن ثحمسملاو 6 شضفتاماذ |لتضل قوس

 هدوتعن جاب زمابصلا يزل >6 هم هيضاورّسلاككاذو#
 ةررمل قف ناكداذ ندبلاب ولولا درة وأمل اب هو باطخلامو ةردق نيت دنس قاعي ءادإلاّنأ فالف
 دادعتسا هذ نككو نيت دا مدع هلاوعأ لأ: نالض الانا .هرومتتلا هرومّو اهبل اهلا اك اكأ+



 مطب اقمعلم

 وهوزاحلا ااماعإ 6 ا نوكاهنملب ١ د نأ هنا لانج مزداكتم نا

 00 تح ا نا تسلب نب ندا هع
 الا ١ 1

 ض هنا دن كد هيلع يبي اريخ نمار انس نهم تن ىذا هونعملاو اصل تمل اذ
 حرذأو ةددمل أ وان دلل هيلماتتسوو ىماخل للاب وعيش باكل اهرب

 يجزم اجو تيارا ٠ لال يذاع سوزكت «لاينانعك نأوف

 0 اهلا بوجوو باتل هيو دل ذل قنسو ةيلهلا تلكتككذأ ندا وشو لفعل أ ةرره ناوعب
 0000 00000 كلذ انسه ردك ثح 0 ديل | يع دللراا

 دزعس توافرت قوهو ل نعمل فو هل ةعر روحو ان و 151 لاني
 تاصتعلا »اهي ةروثرتددشل انما رو ,موتراصوأ امام 4 ملا ملل ل

 هيلع اوهأنهدي دامدعوأ هوجو 0 06 ا 0 طقاس هدعب

 لابد تيب انلاو قشيوجنونجلأو و وحمل نع كل سل 001 د
 يمول ابل اك 00 هيا 6 8 7 .ةهالارول ىلع لدف بالا

 جبل ةوي لات ثأ ةرتسات 44 اها ةّمس ىلا تعونل 1 تان . محلا ةأؤم

 دزمهوأرعج ضو محم مقل :١1 دسانو 0 ب ميساقأو : نونا نسحاتا لود

 .ً نال ةكرشلا اكل 0

 ١نأ 1

 لإ مااسإلاكلا ذوزفطل نر 0 لا كذا امتنا يحى
 : كا ماكحأ ١ ىريمل اليخ 1 الرش ال انماعدرواو منعوا لاب يلررل اد سانسح

 نكي م0 لاب ببحلو ثكرشملا هتجوز ناو 3 5 دل وؤاهلأ هثرومزع ء
 موه ل ةيلصالا هماكحأنمْلانعض هنم ةهزأللا هداكحأو همالما تار ”راهجإ و هعولأو ت رولا

 نكي سجلت نازلي زصردن ما عم مح هيلع ّن ىبعي ةنانمرحلا همّو 0 3

 اتا ننع انك هاركمملاو داغملاو ولام لعل : عوايل ده تلات سد همولة دل

 شارك طاوس .٠ لكك سام اينو ٠
 ركزوا ليتم داههيَد در ع مان وفعامكل ءاعجنإ ةدرلائس كذاك نع مكال اف ناكثيأو : و وع

 26000 اماه هاكح اول فسوملاش هنلأبزبجيمكلا نامي ىلاعت هي اهل لراضل يوم دامحو
 ا هنلل لوف رهدو 8 وفعلا أ اًمافنأ وحال ا داكحأ هدأ داترا رف ا ىببس هدقح فكك دال حد

 000 اممرومم تاهللز عوجوةجسلل هتأر ا نيبتقح ايل ماكحأ خانكو علا هب دودملا#
 يابو د اهياعا زعل وهون داحلاب ع.دادت لا كنس نقلا بوحو قا ان 5 ب
 عن! هوذانكأتقلا ط اطاتسأا ؟ةبراماشلا لاح ةمالمأ هع فالتخملا نإ

 ارا كرتشاك لا , اتناكجذ ني فتم
 ١ : اكل ةودجو نود وجو نمأتسح نوكذ ناب كلذو يتلو نمل نيب نوكيا يفضل 7 | عي 0

 مركعا



 كلذ نلآضفلا همزل هل نفاذ ناضل لن همز حشاد يع ذاك لانكو ةواشلاو
 موك ع 0 ايعن هؤأدأ هلع قشسَل يح هل ةداع ناصنو زل 3 باؤلا هب يطيح لوح نوح

 امد ىزامج ممول نعت ة لماء انهونف ه[كمذاصتنإ مالا ريل هنم سل ثرح
 ا ”هوركلأتاقوذلأ ُك ةوادعلا م / نارها اوهانهو مكنالاك رات نحيف نادلاك
 ماعلا هيو يبلانا كاش قد عانس تفوهلرداف 3 ةّيهلا كاقوللاذ ونا

 هداف هل ثم ةناخ 6 الضإاو ابوهوملا ضف ءادشاالل اجلا 6 هنناورتغن

 و ةفدصلاانأو ةيمل لوقوأ بوهولل هضتتكهترنابس هارت لاذ يل من اكوا ةوفحو نر كمون
 ديلا نكرجملا نش العدا نرعيو ناكاتِص هضن ن يلم يددلو ا ن2 نأو تاطتخالاو دايطصالا

 لب رياكو |مهفرصت مث دو هذ بعل قف أولا ترابا تلل يشي هيف نلت اذاوحماللأ 0
 جض لاف راهو د كايداىلا التوب هفاناو يوان ذاب لاو ةدهع

 2 ا نك 0 : 3 سعي والبالغ 6 نام كن دايزضلاو# ٍْ

 1 ةّصولو ةةرصل أو ضرما هداتملاو الفاعل هناك قا ا

 تيؤصرانلا | هةفوؤع انهو [فيسالا لعردتأ ثوم تلجد 9 كن هلو اس تلانكو 0
 ا اتغساس ةخل ذبل اساس قاب زمام لدن ظ
 نشل ا ناباتع ناجل ةوسحلا حك 0 اور 0 ةدرصلاو ةيشا قلص ظ

 , يلا : نمراخ ءاينخأ ثريا 1 نو مير ةامل مرش القعضفأ راش ىلا كالل اذن

 قر دعاهم دعدالطلا ةّيورشم مدع دال ءاونلا وجل ع خو ضحنروتلا مذؤضفلا
 ىبغ أنها انادمزعم ز هللوص“ 1 لاق ةيداارسم رامملا الاف عورشو اهّومح دعاتاو ةجاحلاو

 ١كم كام ٌدالطلا ناث دنع هدالهو لاف د الطلل أع نوكتمل هنا الزمونلا راما رشم

 كل امرا هتهجرح ةاللا )د ةكصملا ةجاحلا تقم ا قح ءاقنا ف نرتهلاانأو هكإللا لا 13 درضالذأ
 راك اشم ةيورهد اللا: داي :ماؤ اق تانج عيصنا<
 هتارا تالله ئه ةماحلا دنع مشهد تباث كانا هكعزم ىلخ لن لرابسمرغ همز لا بنتا
 ةقرللاتشو نإ لرا اوت هنا مجد دجبو ةفينحيل لو 3 اًدالط كلذ نام امس قؤدأ ناقمالسإل لعد

 انوا ناو مزج نزل هتعسافف وبحجم هقأرل ١ هتدحواذ ١ و ان اطر نحل فذ ةاقالط كلذ ناكمرتأ ارمأ نيو هلي

 ىذ / ةيماتلا ةلعنملابمانكملا جلف اهنوداتاو ةماحلابزع هقحا تأث ناانرف كاس دع
 نكن ضخم نرض وه اذ نمش 1 ىدسعللا [نسهو يال

 انغأ نا انك كايا ذا امك افا
 از حامل لولذل ان اًهوصلان ما

 ليام انذاأ دويل نمز وحي ناذ عإ ايكو ارامل ايشلاو اى لاو ا

 يارب لوز ٍهفْرَم كررت لاقمل د طر ملام لاذ ةص نار يذل انك دلو زاب لذوي
 دعم اثير دايزط طملاف نبط لول يؤم عساماو باجْلزجونجاذ ناب سماوي ديا
 تاجا نمدللاو ل انع يدا هل ىف ؟ ةرئمابك هنا "ب طب اره

 1 قصالغاب دزججيذ ه ه لولا شاب نا هرصخم م رتل علام كيك مهلك نانو



 مدلاواو تا سادع او دو رودرا نكي جو
 هن اع 00 ليىلولا ةومأس نأ ةمفنملكأ نا باه هللا هعر اننا لذي يأ

 هلاوو أمو ىلولا عب ساده ا ساشا هلا ويلاكو
 8 1 5 0 000 او اكهنم نوجيو هيف ةثرابع سعت 1 قولا

 لراتخل ازهةعفنم نك هدنع نوكراتخا امكان داع لادن نامل ف مدر
 زيي كوب سولو 9 0 ثلا ولأ ةركساسم,

 ا ةصولاذ 0 0 ماس 1 ةلهرتعرلو ىضأ

 ةروصتلو يلو لص ةلهدا لصالانلم ةداّضلا 0 325 0 لفات هورحو همن

 0 0 هاهو كولا ةطسأوب هلة عفش سام نأ ةداضمأو هلع
 لاباس هانلمحل داني دجاو هلابع ى ةافانملا ىقحتانأ و ىرخأ همامالسأب ورا هينإوالس بلم

 فانا 5 0 1 2 لوك دج او ةلاحلا إن 3 ا

 1ع ةضرتسلارومالا اي
 ا نياحا ا اوف ىلع دمج رالقمل امغ ذل ناكأذأ ةفصالد اذا 1000 نواس

 2 0 3 38 هىقدأ عفنيلل ةيسانم هج ىذو ساثيك هللبْلعل
 وعم كةتاذلا َتاْمِصأأ نم تسب انزيم اهنرع لو: ثنولا هيلع عمج ءام ىلع

 .واتلا ذي بيتلا سوما انسلا + تعال كلو 0000-2
 عرتماالب وسنم نوك هءايتلا ل 21ل والذ ه ضاغمرل امرا « شرود بد لااا دو
 هتبنوررملا هلاك وامل قااهتلا]إ اوشن وكم ل ة11ناعو هيلهااإع ضر : لا ىو انه
 هذولا جول انهلفعانك ل ديعلأ نو دّمم سبل تانوامتلا "نال ديعلا ةردد نع هجورخ موت هاملأملأ
 نايشلاو هنملاو : 3 طور امثع دماوهو بتاكلأزمأ نات :دشاواريدت 0 اوهو دصلار انقل لو ةندش

 تاك م”توملاو 7 سيل م 30 ورك

 نميتضس اع 2 وجلاككاذد عصا انه همالأ: و ناو

 ىصح هإقعيانانمعللا»و لمع نام لاعملا لَو
 لل 1 ناكوخا؟ اند هل ا ماها نملاتب

 هلا ار 3 نول يتوهو ةوايلا حملا: دولا نديام سلع .ننوعوزتلا ةئواتلارضأول انمي
 لتس زا اذوب تلسااذأ نيمو يذلا ١ نابي دز كاتم هدعدتإ لتس
 انا هله دحأ ١ نافهبوبالعرال لا ضون د وخلا ل داوابنع ىتخلا أمه هنو ظخأو
 لذ ءرملا فااجم:اهن ل دوبل نى لاذ ةديافل اهل ١ |ماو وجل يب قوبأيإ نأ ناعما زجلأ

 جاكم دو نسمات 0 هادلا ةلهأ 0 ةناذ هاقعراثأ مالا
 نعام كك طقسم لاذ يايصلا لاح 3ك

 ! نا تي ناروخطقساجتلال 520 لاف ديانا |تعا ذأ ةزماكك ا
 ك0 ورانع:لابطقصاهلنةييدبلا د تالا كلها طم راذ دع للام لالا نم وتلا عع

 مل ابازعاوقسلا رشا نإ دل تقي ميتال انو ءاكألار زل لانغطقس ل اللا حاف
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 امتالووو لموت ءاضق بوجوواممذ ىمهمورلالب ةولّصلاو وصلا ف هعو رت : د هنأ انو ةيتلاو اك

 عر أول :اضفلا 1 وول همزاي 3 ريعرسل ماراح مئ هيلع ةنا ان أطووضلا  عرشول اكمل اجلا نع طوقشلا المك
 « عتمه راد زرلنا 6 مورق هنعواضؤانه م 6 ناو ذب هذؤناذ« نانرملا ةضو لاذ
 او مينا, اكدا أذاوح ةيظوأ لامك ىلاطت هتادمحونمأو رار دلاٍلع ضو مل نال هو ىلا نعلوزت |
 ىلو نجم ةدائلاٍلطدجب ةدابهثلا ةزكمس ولو علو هذصخ نمأ اذا آل يرنلا لش و قي لا هونت دم الفنا

 الي نال ل بمنح لأ لم قولا سل يس يدل نسل ساق لان
 رمارالنم ةعطردإل فاسدا درا ناكر مراسم ذاؤ ل ادوزألا دله رع ةلهألارومتملدب نيكل والا ول نع

 «ٌدلىخ 2 .”رموهللا ٠ الصاع ةدهعلف ه طنا كا ذاعوفمل از شأ « طقس دشن انهوملا الث

 «سنسلا مجان طوفاًمش»  ٠هربتمي ريع شاد“
 الف هانم يذلا طم !عونمل اليكم ةدهعهنع طقسوّملا نا هماكحا ]ساحو ْنعَصلا باب ى لكك ملا نأ ٠

 هج كاد تانك و هسفنب عش | ناب ةدضأؤم هيف سم ام للف كلان م هنم ردو ةذجاؤماو ةعتلا بجو دز
 ةولصل لع هلونل ”عرانط وهزمصلا نال اكرت كلذ سيتم ضخم مقل رهام هوو ةيملأ اوك كا ذو هيل و ساس ناب

 لال طوتقنل ليتك ناو ةعتكاقتسال اسفل ومجاني نيكو د نرونص عويد هداللاو
 - اصل بج ةمرتحم وقار اذ دابعلا وقح نعو ونحت ايت ل اهناذ ةديلا نع هب نوتحاو هجول
 َقِضَحلا ف اذ نذعب جليل نع عنتم لا رزعصلا بس ا هبوجو ختيالفاه يات لل

 مزج نككواتلطمإتملاب 0٠ هي 1
 مف ف 5 اذ ولاا 0 َْف 2 5 اذ :

 00 نا بجوم 5000 3
 مينا ٌكلاوزتكأى داخل انهو اهدوجول اما لا ةيصعل ٍجباهّث ل هيدا نالخم هننأ لح تامرثر وه داك
 امن تالا ولا لن ككاو كم نركواذ كوكو وكت اريل دله نان نيزككو ىلا دل امبسم اعلا نع

 عابر نم ف بهن اد كح زءاراضا ىس هلوتل ةي1 لاه ىنس ثر لاول يبس نموا عرز مكال هنل !سييزرلو
 ْ قرنا رهظف كان لا ىشمهلاذ يناراشلاد

 طقست كيف تاذازملارك 2طقسأعرشوهو نوتحلا#
 ناقلات املا طعسو ا هراثإ هظيدل الاب ٍتاوعلا مكردملا ةمتفل ار نسملاوملا نيب ةزيملا ةفلا لال نونجل
 ناطنلا ل رتسالاّت أو ةفاوا طلخ بس ل اعلا نم غامتلاجْإم جوزملاتلو ةتلخلا صاح هغامد ,هلعاج

 )0 ظ ا ا بو حرتي ثيل ةدسانلا تلال او هيلع
 59 انماو أملا بوجود دول راقتلابو رتل ملا لع تدلي ءاشنن منكم اب,.ىلا اردتلا يخل يصافح مَ
 امسي ., . الاليفه طقسالا بوجوأ للص مد هل ولو دال ا زم مد ةقحؤ ةنلثى) بوجول ١ ةيلعأ

 "رف اعين الملا «رشللز امام عاتسوأبتلاب طقس لكم, طنا لذاجونلاو بافاحلا ةقضنو تاذلتلا نامفكا ربو ا ادلب ١
 اقف ئذلا ةللا ومولاي ا!ّيىلم ناكرتبرل ثيحو

 نال صويمل ةناووصوالاوز تأ دال باج احر ايحوم نكرلنالا' الع درس مومل اب ىملادممرلاذأ نون لؤي
 قملرلوأ هتنسلو نصوأ لع خاوأران ملل زووصلأ وونزمال وع ءادملا ةيصوح جم دع ضرامل اجل جيلا

0 
- 

١ 
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 انقل ىلإ ما دال أم ىزلويصي ةلافدّسا ناب يك: 1 وأ بوحولأ حوف : ىوجولانمدوصَمْلره ىذلأ: ءادال
 1 تا اذا هذ فالخان اضع او ساشلا انهو لل انف درإ ادار قران وغلا |طبف

 ٠ وانو هغولب ديرهمل ارضها داو اة متتسودلا نايل فاز نايم نؤشلاتاذنحمالاع 1]
 2 قالا ليو 0000 دمحيدنعأتإو فال همزلبرل غواملا قونم ةزنووورائاق ٍْ

 نإ ةشام ال ان ناضقن تو صح خولبلا مة لما نبل ةرلا همر رككأ | تالخ 3
 20 و لا تمعن نم هلع ناخب لعل ةبقتم ل مكاو
 0 1 ملال ا”ةرتعم ناك داضحال]كتيب صحف :ىولهلا

 1 «اًمدَح م ههتروملاو « اقزتيناومالص يا هالضامإع تورو هع ةدايز هدادسأ مب

 د1 قيقا ةحماودأو ةنمزألا فاهزع ةراجدات 151مل ورول عد دنر جاداس لا مْنَمُحي ىلا نط وع

 5 ةراشادا تا مإع هل قوةواخل رنج تو هت اةلضل اذ 1لاو رولا وهو تلا ةفبظو ن ول سوت نأوهو

 مطلوب نجوا ف :ابمتلا طوقس تقول أرض ارانعا | وامس تاو ريت 'ناباهراركت وشل جال وضاع يئن
 تاءاتلاعبتد هذ ةقولاداك ل هدنعي دال نب راكد عيانلا بجي لانا: لاذ
 نابي لام زجو انا هنو بأ لانوس رتل اج دال حاس دن دنا قد
 ْ الب بوتس انما ذ ظهر نمل 1 قيفم داك دلل رغم ةياورلاو : |راهنوأ ناكل
 ا هر 3 قافأالامذالؤ مصل اموات الاعب

 نك ن.ازه نوعم 1 ١-3 وحلا ة6لأخ و

 انت يكمل م اماقان ورأوا لوما 00

 ظ أبو هتمحلا ضراومل بجاول ا طوس
 ظ اقتل مام ااككنعإ هش 0 طء)تخا تملا ظ
 ظ وهودمل هي خملاف لقفلا ضان رجالا د.نونملا هب ىلأذ تملا مدع لاما لأ ذو يبا ظ
 رياشلاو هدو هنم <. لصف م سل مماكذ ظ ظ
 ٍضرْرحودَل تلسأ اذأ وتحمل ارم وبلا ةأمو قو امد سل ماكح لا لك خل فهلا عم يل لذم هتحلأ يأ > ْ

 | ىلع لقا ا شلاو هوتمللا ناب ىذا دو درفوصل الذ نونجلا ولع هرج هي مالسألا
 0 ريشا شو هيأ ناوةموزل هوما نامت قحبل«مازلاو ميعصا«مالسا ل هيلعمزاس لامع
 ْ ١ دعمت ناكراكخال لك ث لقرانل يارجال دة موال

 1 ؤ هلو 3 ءارشوأعب.: ريع 0 همالأ

 0 ايان عرردلا ئةم هيف ون 5 ياهنع هرضع هو 0 ظ
 ٍْ موب نمو ا ا لا 2116 ا |

 18 ةطقاسالهملا ّناديلع هروالو لول 3 ذأ: نودي هسنفلا ةرارشو دعم 0

 ]ا ا هلوق نم ياهل كتل ماا ميلع بيب أون قل هولازع
 ظ ا هش تلوم هه ثان نركد قت سل ل سمعا« تالا لو :

 | يسمو امس ادا الربح عشاتاو همر ءونملاوايِجلادنلل امنا ضأن



 قحط هشبل بلا قحر مكس نهانعو هملا مر قو ديلا ةملال ةتإناهندل اموتعموأ نص نلثلل
 ؟يفلأأزاتسا/ راتعل اناحزع جراخلاّبللا وقح ذ |ءمدلكاناو ةدرهلاو|لا ل عع فقوتموهو هالناالا اتدتا

 م , ايصلاهيشآذ أولا ىلع ه يوركرلوةيالو ٠ لى لللعانكتع هىيمل اكياطلل شوو
 ةيلاتو نذل ولا هيلع ةيالولا تيذتو وقعت و ةرأبع هيلع بحول معضوب!مهونعلازخ باك عضوي يأ
 فيلزم زجل طلو نوكيا ورا ةلظم: لاول مداني
 2 يضل اككلذ عي ىوهف هىنلع ةد دنا هل تت الذ هلل

 امانخدلا ةقرتس راتلالب "نايل اهعلؤانمتاو
 .الع تكرار ة قلما لل ناخزم تسلا دعنا مل ثول مدعوهو نايشلا ةض رتمملا ومالا عاؤنانهيأ
 ءاكيا لا,ةناوهو ديد بكت دمبلأ|.ظسول يركن وكلي وسو ل وهذ نهود قو قأ|.ظحال هزم كي ثيحب

 .ء ."٠ءلغنا]ب تاعس هّقحرم 2 بحوأم بوجواذ انيالو
 لف مسمن يمال 2 اا نب جبار اا ايتلاوم

 هيالخون.ذ ملا هرمول اذا ذكى لا دعنا« مالا, ايلا دؤنمد 6 مايشلاةلاخ نيكل«
 110 « [صح ثيح ديما اًىحيان لعب 6 66 معربا ومع لذ

 يول اذلماسشلا ينل وعد يطأ الا ؤرنع ةعاطل اوال ثيعإبل اخ ناين ناكااا ئع
 هوز لا دوجو مهرك ذيول ثيح والا كانا فالي هوصل ايس بجواف تارطتلا ىلا ىعدي عطلان ذو فغ
 ةيشلاذ|لولا ةدحتل اذ ّمازوالتلا.نل اذا ام ةدانل ا لس ل اذع هنيك 0 ةراقلا ةنه
 نانا يريم مول ٌتلانع ةيمشلا نايش هوذمورالشلا لا ةسا ديه هددفلا صل طش هزل للملا كان بلاغ
 رنا ديمونا ام تلوح ايلا ةوقح منان |سعتمو هنت ة لك منع دوك ةلاحلا كان نع هعطداغنل

 مولا بط أخي هيديملا امّريخات ١ 2 بيورهوروللا اهنمّداو
 ةلااقتلا او مول لت ينال فويل ردم ملا ب بل نيالا التل يخأت بم هو مؤ نيولنؤم

 : لى هراتخملا قانيىلا الصأ بوخولاو اهىنأو ْ
 هاتلاقي ادجلا ناكمأو و الملاو ةمل بولا لالخأم دحأ هطانقسأو بوحولا ىف ىخأت بجو. يأ
 ةداع كل ذكملمؤلاوامإلادادتمأو تايجاولاذك جوملا نحت ثبح بودولا طقسا !:ادال [زيزجل اوال باذلخوأ
 ميم. ل وول اذا ها ضقيرها ل.ةياو كئرلولذام ىلا اهلي اءمضوا ةالصنعمان نم ثيدمللا هإبإ هد
 مولا عم نيش ل و نيزتلاب نال ؤغهلا خناتخملا ناني ككبوجؤلا

 فاتاأو ميللاوةديو 0 قالطابريبلا طب
 بكل و ةدبصب تضنيمطو اذن و رنكرسإ هنا اوبهذانإ و سويطلا ناحل نام همالع كمال الا اذكو
 15 دهن دعاوف هلامو © درصقا وه قهش ناو © دكا كةالّصلا ةيلتنأ ٠ كتله

0 
 مان عضوملا. تل ةدح كدب ةهقهتلاذ لذ دح هننهنهف نوكيلو دشنت هتالص ا لكئاذاو دنا حمر
 اهمال عباشلا نا دحنوكيو دس لو ةالملادسني له مولا, كان: طقسو ةااّصلا جراما ن دحنكمل كلت د
 كينلإ تناك هطَمِل 5 توكيل نعا هرومتهلا رم نوكنذ و دف [تو اهلك اوما اذ دم اكمال كلت ده
 رك ؤيددسفم التلال الك أ ةصاللاواوضاق ىوأق و هفتصمل همرشو دانا ةاموفو اعووعولا والدنا



 ملي اهم علب

_ 0 
 لكما زب را مل 0 املا بنلا 24 دب ا
 يمهل ديو د تونللوم رايببالا مصعازإف طقمل أ لاوز هللاف نوبل ذالخب

 دصهي لذامالكلااإطض دك وأ اذان مول اكمناو
 "1 رايتخا ل العا واككطف اعلا فال هأوفل ماتم ناوملات او رضزممْؤلا د كولا نم هشاليرؤما اموهوىأ

 فم دح احن 5 د ثدع برا ربع نه هذأو

 هاذ [.ةفموما كالا لل زمج ةدوضول ضن ةئاذرّؤلا فالي هناك ركل لمت انما مترو اة اخ ناكوسوأ
 ؛ ةالّصفداكةللو زهولا ليام دزينا ةااّضل ا ةلذ ملصعتشص اولا طقسف هاشد ام ول ةئاؤم :

 ف 0 ةليلو رول لقكَمِع داآناخأ ةوانملا 123 لق هاننملا محيا ةاؤمب

 ل. هيبته لا ةزيازيسوصو ه ندندق داش ملاواممدل 6 اعاتلا ب رصشلا ه ةواجلاب هب انعالو
 لازلنا يجو لع اوريو دانروتلا داتا نوفل لرد قرم الابد صانعة.

 ٠# ا اتعا هالو مح ه اراضراقيلا كوس لا ة«امتح تاكل او هاكر وكل ناو
 3 ا و «كلمعنأ ةضعلاتتالاو هتللتلا علاوبص هب

 ْ افكتساابر اكل: ازجرص لا عر كح خاهرشو كتل قر هنمو فعلا ةئل وهو اف ىلا ضراوهلا يأ ش
 نإ ذم دع دسع ماكل دما ماناج دبحولاا تاب ظل مده غالاب ممشقلا اوقملاو للاهت هللا ةدابعنع
 ة داهشل ار اكحلا زرينككةلهأ ققرلا اعمل حرانلا نك كما غناكاناو داتا إي كرات انشو مامملاك
 و :ازهلوعم هن عار ناوع رتل ماكر اقبل راض كايناا ة.ءانإ هتلاوح نا ةيدخولاو اضن
 اذهرا رض زمككهنم صونرل نأو افكر ةلللا ةقللانل و نوكو ققتأو غسان او ميِد دبهلا تس ىح ةبوقملا
 :5اشقلا بسيرة ةضرلازصاو نا .ممالو كالا ةضوبل رسب قلاب يس لا يصب هب هيو ياو جال ناك عزرا لل فق وحاكع لا رمد كاع هب اد قح يوشع يرطب هنت تبني ازغا

 رض نر ميرو ىصوألاو
 ريق واو !كْيجاض 04 بزي مائتي 0-1 يزول هاصأ يتلا
 , ىلا |ّتمل ضصو ىلا نا داو ىضولاو نضل ءائمواهلقامامومعم فعلا اككساهعفول ايوأولأ
 وانو ربل يكلاطيض تورو الالهام باغي دما نرسل
 يخاف .قسلاوهو شكت او ىو .ةوهوزكأ زل يلو ضع دود ضدي, قروي الذل كرش خاوهو هس
 ناكذناو بوافر متع ناكدارخلا "معلا ذ لا طعن ولا تنتول الا ىلا يزجج زخم مال لاو كانها باضعإ
 ضعف يمي ة وتلا هذهانم توث واعوفي هيكلها ناسيك ذ هاو امج تفاقشر
 ينجالا فضلا يف هل كال سو هطض عمو نين ندا عسزاوجهي نق فالضولف ككل انأو معلا نو دعا

 هىتعرفّدَأوأ ا 6 تيا درئومالب م امرا. الكوتملا نم دركم ام عيإت فاعلا كازكم
 و يع ل نمل اق هّنك »و ه::.نملا ىن بيرامزيغاد م

 ليعلعذاا هس لوا دنمركل ةاتعاضعبملا ةاعاف تيتو فسوب ادع كرت ل "يدل نم ناعما كانك
 كون لانش نعال لوح عمال وراك متلك قف هتنعل فاني تالا عواطم نتملا ت1 كانو
 ٠ يفز اول ودبل ةفؤومل سال ةانعللا ىف ناو هلل ناز ءاوشم

0 

 0 م ا 5-"'

 م6 همك دهكشح هموم درطو



 ناورتومال. يتلا تو فرلي لون اكد نال وا اككاذ قنملا تنيزأ اّماذ ضعبلا نتعا ذل هلل نعل ىو اي هلا
 فوشوراي تشد ناو ىلا يكل ضعبللا كت ناف جيل دوج 0 اثلاناك
 كإذو ضعبلاؤ «ذانفو كيفن حوف كالا م هوديمل ا نحملا فقوتس لوقلا هجوالو نالمطملا ما اصلاو ناالبرتوما
 نوع در د ادهم < ميس وج 4 + +

 رى قمل هانا ل وانه 6 قرانا ل نكلو هكشرخإاذ يرق ذو ه كالا ”هلازاةثابه
 قامت نكن ضل :ارشو ديحلا نض ميسو اكىرش كالو كالا هلا هّندِل <: ١ كر نانعالاّْلا ةفشحوإ! لاق قدي
 قنا أعان دطوقس ن] ةردل طش دو دقف هضعب طقس نلف ىندلاوهو يردك ازعل اك طوتس
 145 كل دانا بجورةرهو لاعبا ايل نيزك كامو هت نما زمج لاذز»
 بيحا كا ذ دعا سلاو لاش هتلاّوحتل انا يملا نعدل لكل ناعم 3 ناهس امْئَس قام طقسيجغ دلاك
 ةيكرككنع زج لأ ءادسإ خلص ناكأو تنل َيحواّمننو ضخ اصف هتلازحالل ذأ ديصلا متت ابا.

 ًالصاوارصق دبملا قحتل انامل اقفال لاب ىلا لوريل انهلو ةيلاملاو ككل وهزص الا نا ءافيلعت

 الام وموال كالا ب مرو رص محل
 كلان 1 تاكل اكريص الامد ةياعتسلاب ملا للا جزكو هس مب جلوهراصدو كام هئاتبا كو ضعبل انعم عيب
 لمع هو دمام كمل ةلازا همس 3 ةربدلّدهو تع يا رجل ابق راىلا دو
 مقلور بلا ىحوه ىذللا كاملهلازاب ةانعالأرفّرل لصاخلو ىرلا ملا ةالاخذلا ةينحولامتاك تسلا ل
 ةعوارطلا الانام باوملاو مننا ل اة كاملا لانا | هعنذ.و اير قرانا الاي ارضا هو ةرلا هلا لا نازم

 قدرلا وش لاوز لو سيلا ميش كاتب تني)ذ ظفلال١ ل ف دموه علك ىلا هدفا ضاع. ان :ونعف هتضنعلا
 كأملا هاف ى نينيح رشاوى لاىلا ريم ةناريغ تاكاكهدنعو#

 رد ٠ لاخلا ىذساكولم قتلاو»“ :٠ لاك كام نوكيالاو
 ةتكككملاو لانسملاو : جلا نعد ةيكواملا ن ل1 اماككأم ن وك الف هلام كولم يعل ناز
 لع در تح لأ مل اككام ىيصن الة لام هنا ثيحم كوالا دام اسما و نايفانننم اهو ةماركلاو ةردتلا نع
 يح ولتسلا ين اممركم دانا ةجز اعل امو ل ندم لام زل نيهحزهاكولم نوكيذأ نوجييل ل هل

 ىيربجذا تاكم ملاك 2 يرتلا كاما رش سيل
 يدلل ناكياو تاعلاب حرمو ههنا دو دةيقرل ١كم عسملينسدإ لولا ناإمولو ملك الذ ل ١) كم ماكل حالا ذيل

 مهتما,« حف جاككا«ةدنل كام ةنظمنْلا نو .ساكبنحا 2 قحرشا:ةرلا باك كلا
 0 م ايصاطرملا4نؤنم . مالملا ةهجزوججلو

 عغانمدلين ديلا ةددتفلا ن1 للا بوجو طرش هيلا ةحاطتس لا مدع نوكق ةين ديلا هو ةددتللصأهدمل
 ةينرحلا لصا ىلع تس اممف هاذ ةالّصلا و موتصلا نم ىئانسا املا ىلوملا كلم ىلع دن داحرشو
 ثيحوفتسا م جياذأريمفلا فالي ضرفلا نع بوني الذ الثن امم ىدوملا ملا ناككانكناكاذاذ
 عوج تن دحاذأ اعنلا ةرراف نمرل ثدحيل كأم هن 1 نيزنل ازع بوني

 ذوانم امركرل ام كل امنوكذا قانيلو
 ملعافاًهش ةرلا خان نك م نلا اكوا ناكماكللاا#

 دبل تر



 يقبل ةازغمب ايش نهى كوامتزنا لان ابككم ليددللاو جاك اكلاملاربخ ةيككأم قلي ةرلا ناؤيعي
 ولالا ذو دبا هجري نال هلا يجز ةيلالا دمتم هامل ىلا نا اكلا3 جاني لال نزل ساو
 نكك هلو فايس اكصاطتملاب ناؤملا هتم ريس: أذأو وسبل اى هيل ا هجا تحال دبل يح ىلا ناله ديعفالتأ
 هلو نت مال ه هلوعفمو جان عاف دا لا قولا خان

 000 7 ةةيداةناىانلا 7 .ةلعلا لاك مح
 2210/نبه ه1 نادرا نعد هثلتاماركأ ةيلها لالا منان نكو لامار يكس جثه نال ءرصاحو
 ثيرللف هدد جا نوكددإ كان ذ ديحلا لعزملا ناجرأو ىلا, .جلهاذ ةيئزحإلاتاوةنوندلا ةيشلا
 هلو موكل من نك ةزكا ناو لاقفأيدلاذ 5ججاالهتلا بتراب وهزم ةعرد فر نوكيدبعال

 هىصعلا ىلاتوه كول د ةم دلاو ةيلو وازخلاك
 مادو ةدجو ىلا شل بككو ةحسؤل اورنخلا نيصحيوةنتحلاو جاو دلو نكتملاو نايل غاتسا ٌدالفإلل ام
 ميال ةر ءصقتس أ نادارلا واه فام هل ناجو مشلالا مدلناوةالسلا هيلع ويلا دان اذشو ةماركاباب نم

 71١ رتب تيضنل هل حاولا لالخ ةدحاولا ةالل 5ا) امنباجؤ ثيمتتل كيرلا ةمدلا نكو نيالا علا
 2 1ةكة مالا دلال نككو ةنراملا ةلاحو هنعوحأتلاهللاحو ةمحلا حاكت اع دما لاح ةثدلن هو لاوحالا
 2 لوئلان نالذ ةيذاول |اتاووحات لاو ةنراقلّقل اه مرو دعم !ةلامجيْزخغ اهل لع ةمرمل تف يرق
 الهانأ نال يصي اهب ةنصاّمالف ةمناااّمأو ديلا ةيالوالفامقاني فرلازجتو هما زكا تياغ ىأوأ اسر اع
 "هبال قحنتلالاةمازع يم لاَدَمذ تنمنضاهلا6ي اني لاو تاويل زا. نو داعتسالاو باجإلل
 فرم اب بيكو ةقلازمةوتسفإ هيلا نمتي عاَميجسكاو ةبقرلا لام ةنالأ لا منال
 7 للك تسجل كملنا حابب ناب يهل اهيلامديلافرصي فيول ىأ نكررل نأق هديط درجوملا بسككأ نذل اىلا الأ
 كلبه يزلارقحلاو ىوجلا هيا يذل نزلات اكداف ةمهه نرللا تو ذ نكرلاذاانم تاكلكو

 ىقتعينا ىلا زا دارخوب لب هبك هيلا ف رم.1و قرا دف عاسإلف لولا نة لبقب جوادلانلا ف دسانلادمعل ريا
 لوم 3ريال هلم حلا توث نإ لق ءاضر مدح 3 لأ تح م هلق لانا لامدل اصح“ جدو
 سلا زو لانا نم ل طووول ؤ تاج بك سادة نلا 5
 هضم هلةيفنال 6 ىنسزكاتذ نال «دتوتلو نيالا بنوك هنوبكللا هلا ةيسحيلا» 22د عي
 رهدعلااهاعون ةيمعلاب دأألو عملا ياصو هلاّقحفالثملاب هل ضار نأ عع 3 ادوصعم نها يخل ردي

 ذه1 تنباناف بورا: طسانلدكصاناشلا بجو ون ولتالاررتشزعولابجو قلاووذمولا 000363 >
 امين اهغلاو دلابجوف ىلا هو ةمونلا ةمصجلاو ةيدخو صاف لع بحي اكداو غايدما هانقولقحة ملا
 .اطخناكنا ةرازككاب نيريمحلا عقرب ثلا ةيدلاذ :اطخ د اكأدأو صاصتل اوه نأمل اف اعتقل ناك اف

 22 شقتلابلو طاقمإلابل ةدّوتموا تاك هوه»دلا ةيسعؤن األ قلو ادع اكد ارازغتسدلاو ٌةبؤللابو ظ
 00 نم دملو لكم دسعلاو مالسال اراد يل ةماقالاب ناهي ادب يأ هرادب تينت ةموفللو ناعاملاب تشنت هولاند ا |

 ١ هيف تاكواطخ ديلا ققواوح هنرق قزنؤرقرلا نادي ل ةيني ل هلوف اطنخ البلل ذم نيرا
 ظ . هلو قرلا نينصعلا توثلع عون مرهارد شع ةيدلا نعرصتمن كاوا ةيدلا نم

 70١ عي” هتينلاضتلورملاب م قتهشيحناوو ةناثل هلتاعن نودلز هانت عدمل اباذزعامو ا
 "هرم خللانالفل لكلا لاو ةمصحلاع كاذؤس دل يحل ملئ مدل ةوصعم دبسلا نوكلازموا |

« 
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 ىلا نوداملا مم هلوق والا نلت ةيلالإو ةيرشنأأ تانازكاإع م ىةاواملاو ةإناملا لع ىسه ديعصاضملا | ذأ
 ىلا ىدعَس مم لوأ هقحإاطبأ هناماذ ضرلا ةذاتس + ىرحلاو اكككنمأول لاتفلاب نو ةاحلادبملا نانا مص ىا
 ةحلاهلاقسأ ناوي هل فاما هن بوججلا الغ مللع ةيالولا بايمرسلو لوب هاك
 أموف مادهقحمدلاو ةولا ذا مق امذ فعال صادصتلاو د ودحلاب ديدلا نا ازاج يا لا ناجو هلي ىف د انشأ

 كسل ىلوملا ةرضحنا ىلايتس لا كذو كاز ملع ىولارأزنا مثمم لو هفالتا ىلوملا كار 1 اذلو ةيرىلا لصا لع قس
 ةراؤل 1 صاصتلاو لاب دِفاَذاو نيو ةفينحكادنع هئيضح طوف ةّسِلاديلع تا ذأ مق ١١ذا طرشب
 مهن! هاتفا ودام ناك يووم عصي كادنلا وأ مدل بجو ةيانجب

 كاهيرل غاةانهإشمو ٠ كزباملا ةقورس ة كازك
 اذكوز انتم مندل دعنا ناو ملتي وح كتبا هقردس امان ودام وا ناك اكوجي دبحلارازأ اهي 2

 بكااهو هه حو لاما. ازا نك لاما در مافان تلم اكاد ان هدب ىامئاق ناكو هقرساعديصلار از معي ٠
 باق مكيف تاتخادشف اوجد اك( انو ثالخلا نإ دنع مطقي أذ متل انو لاملا لوصبجرجلا لني نال

 تيلتنم هيف لاوك 21ماقلاب -202-بفرتم تحروجلاهيك« 2020
 ا عجل ري هر لدزعو رهو سلا ع لالا درب داتلطم هرأؤأ مضيت هلا هحر ةفنجق الزيف

 ا انه هوما نوكو طيف لالا نو د: دفا حو معامل دحر تسوي دان سو لال درب
 جم لاملا لصاىلع هيفوقس هنا نم( مصامملا نحو ازا نأ ةفشحيبأ وه هجو لالا دؤلحطتب هاف هق دصناف للاَمد
 ئتلاتوسو هل وهلامذ مطقيالا هل اكس ل لوم مل لال نوكتمل مطتلاتبت قد [ص حلاوه ملقلاو لل
 ٠ ملال نود طفلا ذة جوا 00 ا تقسواملا ] ف هجوو مارورض نموهام تشي
 موو ءطقلا نود ثنس لاملاناذ نات ماو هر ةئرسلاب دمسول امداتلا ند دب لالا تنيدهو كك تس ةقرمؤ ا اذا

 لانش إف مطقي ناكل لولا كل مؤغ ل ملا د |ل.زدملاضيأ ملت ا ممم خلال نحل طأبر يارا نانو
 3 2 ط ويسلا وم فانك ل

 و بيسلاناكذأو ةاعاو» ل وكانها . ضرتعأ |ئدح هاذ خان هدب 94

 « عض الهإ ةردقردفب ه عشت لع تاءابملا نإ 6 اسرع ناب مام » ءاضحت ددوهو تيل
 دايو قوقحزموا هلا ةوقحزم ناكداوس كلا ةلها بانل داصاحو :خلاو نول نبا مريخ نمل نم داملا
 نجل لكشيحواه سيمو دوق زم :ةرابب قاما م جص ءلاوتسانع دمتم لو لهل ازعل 51 دارا ةيلهاإ بلو
 احله هتلا اكمل ذ أرتددق ددتب ضير لع دأب رشفزجلابابسازه ضرما ناكزمحيزجتولأو تول بيس
 هنع نجا [يزضمو ميش ىلع ددش مل نا انعاق يِصِف اهعسوالا

 + ضو يابس زن وكي » 0 ٠ لاوهدلا رهولخذ نوكت ه لاحم هاعتولاو»
 .ضرعام نيلاد:سفناكف « ملاذ توا صن أ ة ىلا لعرب نقلغن ه قولا راما مت»
 هلاع عيبا اعين اة داجل اب جاني امزإسو ماو هعيكة وجع :ةراع تاكو ككل هنيه لطب ل ال نيرا اوعي
 نواب ]طنن كلم ةلهل ل لالا خامزلاوةئرولاتم الا ةؤع توملاو تول يبس ناماكناملعرملا تي طولا قح
 ضل ناك لاما ف مزعلا هن هيل وشم ردا :[ضتلوه قلل لا أ يصف تيزح هس ذو هيلاراكلا بنوا هنلخي
 انااا لانهم تول ماشنا نآرجلا هب تو لالا 'ةيهالام,ثراولاوأ ملا يح قلعت بابسازم
 يلج يفرز وحيا تأو نيل يف رشرولا تحولا يمل تايب عتيام تهزم رضع احا هلواوهو بتل



 9 8 م 2 . 9و1 ٠ 7+ ن 2 ص : ع8 عز واول انهطو رجلا تخالف هبل اهلا قاتاو توما, عب ذرب نم نكن اتصل اق زختسم نيرا ناك

 اا بهووأو ةزاّريل ا خاكمدر ثدداول مؤ تاما ذأذ هم وماُق هيا دأب ا هندأ
 20 ابوح صحإلا نام ثحو جا ولأ جارتلاذ امكتاهن 1 هجوذ ثراول أ نض تامازاذ دهس ثراولا

 اق 6مكمسؤم دحاو وحدي قاعتبل امي اوم ضملا نكرل ملا وأ تداولا ةنايصددقب كنس
 6 لحازطشل | لي دتم ٌفرَصت 6 صحا ّتحو هيزعانكمأ نأ طمن وكت راو قله انهن يحزن وزإل
 « بتل ا 35ن1 ىفلاحن ا د انك ه بهواذا امتحان ا انههل اككالب نامصغلاو «لاذلاذةيسزلذ»
 لعدلام دازةلامعزلا وا ثراولا خل قاض شيج أزور مزيلاوا راو احب قاقتساهر دميرجلا ناز

- 

 . ةقئلاكول ةمامم. قابلا هضزمللا دائم اركو نيل ا مدع دنع يل قا لعوأ نئيلادع هيام نائل عدا نمل
 ةيبلاكرنلا نه فضاكزمدرل قمتم بهو لالا تنبأ ثيحو مره ككاو بيلا ةرجأو
 ضمني تاماذا مكانذ سمج حنا نل | رياء فواسلام ىيزشلاو ملا م ضانل اىو الياس علباذل امةاباحلاو
 ضف للا تن تاما: نب تشل حلاو هاما انام هه زعددصص فيلا نك نال كل ذو ضلال جتحا نا
 ءانرتلاك ةيتلا بجيااو ضن ذا ذرنم هبه دسم ثيارلا نعال جدن راتني لنسام

 لمجد توبقاساك اتعرض اًذكو
 ةلصف دك يرإل ميرعلا يح 0
 / 0 نئاكهنمذاننلاب قتملاف نهارا كانك 3و ثراووا
 نق انهثاتل اب هانا + ١ نيل يلي

 0 ف يجضلزماانلتنآل ثرالارا ملا جلع قرانا ةانسملاكتيلاب املاك[ تورم مدن تعلن
 عزو هو نيرا ابدا د لالا ثبو قنعا اذا كل انآ ذ.ننف قاتل ناموا قحرب اعتب نا انا ولاخالف نتعأ الذ امرفح
 قنيلا ]دج كلش لع اءاذ ناكناب ثراو يعتزل ابا قسم ناكاب منو حل قول ذا ارب قلعت تلا

 الع كلما 32:33م هل كام خذا نبملا ل طقف ديلا خي نهتملا قحت1 احلا ى دهن دوه ىلادسملا قتعا اذأ
 ؟غخامتح نهال اتعل ناكًالف ديلا ةيقل ا كلم ع ىف انعملا صو هولا كات ج ةثاف مزفلاوا ثراولأ تح

 ىلع مجرو نيب نمو يق نجاة للا حل دسحلا عسب ينقف ناكناو ةياطس لذ اينغ نه ألا ناكناذ نصدملا َكإتعأ فال
 عانلاوانهإبش اذ ٍبتاككاكض يما قيقمو :ءاحتلاق :هابهت صف نورد مرح نهال َنَمَف هانغ دع ىلوملا
 دنع مه 1, لام مايك ثراولاز ضيرلا عاياذأ ام ةروصو هل ىسوانا 6 هّمّشح ثراولل ةيّمولالطبا
 : د | دزعو تانشانم سان وِص 3 ىانللو رول | ضعي 0 5 هند وأ هيلا [نمذ اماوس ةفشح ىلإ

 0 0 ةيدرمثراونم ة دلل ةطحلا عاباذا م ةبهسو ني درانيتساي وو ثراوال ضي ناب عمو هيلا |نمب
 ”موأسنف زمنيا لام مابا اىصولاوأ بَلِ اذ راغتملا قحث ةموعتم تاكا كسرنا مف دانع ل ةموتنم
 ينعم ىتدرل أب هلو ذيل ابوأ نم للاوالص أ تح عكدرل ابدل هزمديلل عسل نجيرل قح هيف ةدوملا موقت
 اى 'آقلا مركذ متل نم يش عابول هكا نم هوز ةربتعم ةدوملا نتولولو تذل هجوزحوتم

 ةلهألا ةتر نأه دمه 3 وس أي ساق اوومشلو

 هملوزللاةاهللاي علا .- 2 هع طرش اتالصانك
 055 0 ”ءأ هالاق توفتذاذابمف
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 «ءا والا رضاسلو ه تعاد انامل هللا تلا كان رس رصلا ةصايذو#
 «نهتن نوزع قاد ىف جردخ حدر انج ةعلدا#

 نعنازنماوأ دنع هيلسرطمحلا 3 اقوة و :دةوابقع راهو د ساقنلاو دل انع ةمزس لأب 'ر اضفت مد ضيخلا

 لها ن املي لا هواك روصو دال ضراوعل اددأ العجو كلنلأ زطواسقنل |فرضت نع از اد يا
 ىسايلاوفوطع الا خا اهلا ةارغلاب تن 2ك ن ملا دقو مهلا وهم .اقلوادألا ةلهالو بورا

 6 اضع ىرجتسالف ةساجلاوثدملا هيدا ساقلا فالخإعووضلاو سائدلاو ثادحالازم |مهنوكك
 ماودوصل وادا بوب اشحن يدنا هزل وتس زلا1ز عروة

 اهئاض بجيلومأ بجد تشترلا ةموا ا ًانهاع المارس و
 هاضنت ةادبازجات ءهيةزياكلا ابيكم 5 نيالا ماكل هذ ذوتوللا ِكلذزم 6

 هلعققسائاوه هم ده كرد ةيواكو#
 وتلا اهكب تالا ا تول حو راكمملاو ةيواتل ا نعن ,اوعأ ازح 7

 نييلا ا ا لبس انة ةرج عاملا كورشم نوكنااتاوهو اهرغوا غأملا
 دا زال :يدةنلا نر طسبدلواس ىمورنا ل طوقسلا كمواطن دبوبف ةمذلأبو ١
 و رخالاو مثرولل تن نا هعوالوأ ا اهرّوسنا ةكعو هسفن ةماملاص نااما قاتل او ةمالا لانك نك
 و ١ اعاطلا ةطساوب باو نم هقستسوارل لل نا قوقل لع ىيئلاوأر ل الع هل تحو اوس ءاننلأ اهلك
 ةردئل ادع تالا ياها توللاو 7 عودا ماكحملا مافيك هه ناككمل دالتلاف ىمائلاطساوب باقع

 ذدوصتلا ختان ازم ةوكلا :؟دا خخ الفرا تخأ نح را دلا تاون هنعاب ل١ را 6 لجانلكرشتملاو
 لعتلا ك دورتمل اوه لالا ال انزعو ةخحلا ماكحا مدني لاا لع قسالف لاما لزن دل اوه ىلاعت هللا قوقح

 دايمل ا ند ىف امهدنع 1 0 3 الام . يعل رفطول قح
 هيدامحا اتي كاذن هن ءاهتاذ نيحلاب نع ناف ه عقل رسل دددرلع ةحاحلاهو#

 نتدلاانامتس قع نأكاذأَدإ د وأ ناس ايلعتماقحن وكيلا اما 0 0-3 ا

 1 ( رم دوصتم ىبغ هرضضو ءإخ هن وم تالا 31 نعلأ 000 أه ة ةعد زيبرا: لاو نوهرملاك

 او نعمل تاكيد 00 نييلا بلص قحّور لالا مجال يللا لاملاد | ةوفحؤ دومتملا
 ماتم هنا 1ر1 ألا وفاز كداب مارد

 02 معلا ادا هرمز را واكدل اوأ لامه همم كاتمشا ذأ 6 همز ميشال

 56 1 عا مكانا توملابا.ذعضل ةمالا دريت س1: زف ّنبد ونا قحناكاذاؤ

 ِكلاةلا طم[ حسو اىلملا دمَو خف ئدل اذا نو تولإب ةمذلا ضعضأ كيذو [نككأ ةمذوهو مالكوم
 انفلا و كول مديرا أوه يذلا [فيتسالا آخ لاح :ندرراب ةهدلا توت انكي املا لا

 عم | باوتتسلاو بامجإال ال هاوه ىميرلذالصا اذ زلازل دعتس د ريا

 هنماح ومعنا ,ف تلا كم أب مناي امه ذل ؛ان لع ابهضعب اقم ) دتسف ةنعش راك هذه ناب بج ابععض
 كلاةاسم هملتنونلا ماسالا ةافجع رز بيها لاجل ةمانتسا انه دوك

 ظ ايفا ما 27 انكلهو هلولم ناووا ناش امهذ متو تامر يتلا ةعراة لع اري محوأ اكهتايحذ مح

 لاا 5



 . لمة ديكر ويعاكو « رتل اننا ءلفمتا« هلاعلتنلاب تيزع هياكل لجل
 ههه ع : ناجل لع هقحم 6 هطارل ا ثيحرو | هنيددب6

 هتلاومر ةفنحد انج ء يللا تلاع ةلاعتعطيرتكلاو لاللواهأمخزم ةّمزلا در إل دل" دا هوه يا

 0 نللأو ع تول ايلا راكد امهات اكراضفاهسفن نذل امال تّمعص هر ندمت م قح

 دماانإل لالا 3 تعش "لل ازكككو ان ى هلام زل اذأ ةمتتم تلاطمو ةيلاطلا بيت ذ كأن

 .قازكم هللادع لالا 3لاطمدسصلأ نكيول ناو 0 ةدوصتم ةللاطللو هْسَذ )هكر يل

 100 ليلا لا دق 5 ةلامتمأ 0-0 ا علا هفادص

 0 »تلو ناتلا لع 20 3 2 اودعو

 "اوسراب اق .اكولو العلاف هيعمل نع انناأن و ١و 5 0 لاّرخراضلا

 00 هن لوافمالكاو هالَخإ دانا تنالسرم هال داما 011 م هلعأصف

 0 هإ نم ةهيجرم ىذلا هان بلا ةسد ره ضال الرمال اوهو ةنهلا لمح تدلل هاما

 0 .ددتب اقول تفوق ةىدورل طوتنلاو هيلعنم حف طق اس ناكذاب |

 بتخلع هام تان م ريتسمي كانذوموأ اذا 0
 قي باج هلام كو نم 30 د ىد دوأأ 3س ب دولاب طم: مافات ةق دك دلصو ةاكراووراحلا» كفه اا ةرشساه اوه

 « توّرلا ةينوامدقم ؟«نوكهنيهجنامازم © اقحدل ا: ايام دقب « ٠ قتلا تحركه
 ا رنا ذ دانك اكمإ هرظللا لاذ ةورنعةقالخ 6 كرا نجل هلام كلتا هه خاتم اذيوسوإب»
 6 لالاتيبل !ذناكقانيد 6« لابتتلاذ نوكيينزلاوأ .٠ بّيسلاب نيكل , هبلة لاه هلزلاذو#

 هّجادن انوا ,دأضق هدجلو مرقه ٠ نيه ناككإذ هكا يمنا :ادقم تلاؤقم .تيلااقح شام ناكدأىأ

 نعترف كزتدللاو نوهرملا كيلا: 0 هدلع نشمز جذل هسايلكرتلا ءاضح ىلا اهنم كونها لأ
 قاةضو ةرتدوأنيلوأ هضنب ىصوا اوس .اياضوكا ةديفو نوه لح نهال ب نحال نما ناجادبلاو

 هتعةئالحلا قطب ثيل ءدجو ذ تنلازلئاخيا امصيسوا ا راونحوا اوقع ناىصوا ناب ةّشرو ىلا رضّوف
 ا قيما: هون: كيال تشو دال ااه هر اان
 ١ نييك سبوت لالتي) ضفذر الاءدعدزع:نيإشلا ةماكأ ثدوأ ةيحوإلا ارك سوار بن هب.لاا هل نمدلا ثأويملا

 | اع يا ما ا :١ تالا تومدمت
 مار نسمالب قش بتاكم 5 21و نع توم ذا دانك

 جالو توك سلال ولأ ىلا هتماحل مليا اتومدعا ماكل ت هدر ككم اعد خابدتجاح ري ىمفن|م: نا اعأو ىعب

 -هنا تروا و ىلا يسم ههضأت ذعار هدالوأ 0 تدقع أ اةيكاللامل

 هيما ف هيذاوا ريك يذوب ماتا ةالّصلا هلع ل5 0 د . د الّصلا |

2 

 ةنللا كَم جوا يع هذسلا قىننوكذإ حلاو هت حتلكر
 3 : 0 0 1 بل ٍ

 هلو لاتملك مورا كاما ناين دحلا# تامكنا الا ةائع. ا

 ّّب مولا



 |ةاأم الخ ىعش لاوسوموأازكو هيضت نأ امسأرتامأ لأ هنع هللا ضر ركو اوصوادقو ملا هاش لوف ةرولا .
 كرتالا| ملع قح ةكوكملا 51 احلا ةحوتس الف توملاب اتهنكوكم تلطدت و زكولم هين ] اهات جور اف ةأمل تام
 لالإو ةدملاب كولا عوتمرل جاك الام دل ةدحلاب هناعإ» تجول كككأنم برض قولو ادب هيلع ةدعتإم
 2 ةسدلا اكو كالا لاوإ اهلومرضت ل داو ارئاو ةَمالا زدل سرلاب هيق ةمرطأو

 «« ءأرتم |اليراقلاكلزب ,ايلودلادكررأ توقع : عيتوهسأستلا نك عيبا ماساخلا :

 « بلاد داتا تلاورمل « تيرم سبايا نا 6« هقتن كانه ةلحؤذا ” ةدرملم نايل حادو#
 6ك رعاتلا3 ثردملاب 6 ىلضعالا كلان زتومقزم ه عع موف نوراولاو 6 حورطا اوفي ذا
 .اقورماهدعب ةحوتشملا هئلثلابنانلاوراشا وأ ةبوقع مو رشم نوكرمامتتلاكتيللا ةجامل اسوي امال نع
 طضاملا تبلل بعل كإ ذ ديعو 5 ولا ضهر بجو صاصتلا ند كلذو ماهم اذاكاإتاق كتقاذآ افلا تر

 نوعفسل مْ لونشملاءايلوأ لع تعقورتانل | ةيانحو كاد ماينل رس هتنصوو هندونيهجتزم هيلا
 موجعاضنفلا نامه مول رم كإ ذورئ ثمل او كيلوالا ةويحل تر اناا [قدرل وو هب نوض نسا اكو هناي
 ْنكاهب اعنسنم ناكو رتونحو هّسش تلتلا 31 تيل دما بسلا نككصأ قمل 3 نملاز تلم ثراولا اللاب
 عيوش أ ل ضروأ أنساب ص اصقفأ ّنَل همدع سأيتل واذا قسأ حورجلافع ص كلزإف رثرولا عانتنانم
 م ورردومحل ا نوككمذأ ةرق تم هظرقو ل دفحلا بسال م هانم امنا تسأل دحو هد وثق ىلا خلا طقس
 معز 1همدع ايتلاوأضيأ ناسا حورجلا تومرق درو اوفعاضيأ سو ناكمال ار دعب همي بجو رلا
 نافؤئناللل حطم ل محرما تهل ّنأ نأ ا ةسالا همو هيوم لَم قمل املا قسأ دوك" لاذإق موفعف هتوهدجب تلي
 انجن ملم ]قزمو إو دوو توج لام ثروملا من م.ائاك تمام. ةفالخ م هنو ناكرو تاير طع
 طا ادملاو عماجلا خام امضعب ءكشتساو ان |/ملس ةلوأ
 ردنا فيتساكهثرولا[غتتسارعصو هنثووزملت ان هبإ يوسف مثلوا وتقلل بجو) بجوول صاصتفلا
 الأس ةثرولا تذيب | يلا نوكأ لا لإ اوفو ةذالخ ةئرو هت ولع ضن هنلخ نكت كاذ الا
 يركخدمواع تنبلذ ثور وهريع ألا لااا و روه صاصتلا نوكافت نبا حر ةعضوبأ معمل هل ةخالخ

 ماو دحأو از هندل دعو سا شمل نككو رانا كود نم ضرعل اذا | ئانسامر) تنير ةثرولا أس ديف
 0 ناكو هحصل اخذ فرت يلا ئرعالل نمد لو طب هأف وئساوأ م دحأ عع ذاذ هدحو راكم ناك

 اهانه ابيك نوعان و ضارشنلا نخل ناكر وكم مم داو جوزرل حاكلا بابل ةجررلا 9 نوتسملا
 #س صاصنلا ال٠ ةوحدووفملا لاهم اغربكم هن ةقح صل اح و نبتت مج اراغص مول ناكاذ أ
 تلا 3 فلس لاقوريككتأت حل اطبا خوال لا ىذه لا 3و لالا ذ ف ترا غمل ارمونملا ل ّساوديلا
 رضاملا نكيرل ةوروم نكرل ا. صاصتقلان:] ةشيملا ةداعأ ضلك اذلا ينضح صامل. لع ةيبماقأ 'نارمضالا
 ' تملا وح ةيدل 51 ةسيللا ةداعأ نلكياافزإ اكيهو هللا هجوما ءاطخ ]تنل ف الن ثان نع ضخ
 هتاننا ؤ. ندد الأ نع اًممح بن ٍةثرولا دحأو

 بجو هاو انورومعبص ٠ قة ام سا اذانك
 انهانعتائرل الذم مولا اًنسرولا وعل

 هترو لاسم [هخ م ءاننلا لوتقل انبانراص هيلو رولا طج وطول ال اب لام ساصنملا لفل ذأ نعي
 بيانا سالتها ند ثرولل قحاب دتغلا بيسات ةرولا تدب صامل | نعأ للا ناكناو فول يرطب



 ةملا مخ ةيلااتأو كاذل لسانا ناخبا شبا نما كلذ دنع تنبه وهناحت اننا قع
 ىيىعللصللا نك را وأين يتب نما اهترسو ءاياصو ذيفتو تولد: رام نم تلا ةجاحل

 هثاودلفو وام بازل هم ل زه : هوامإلا حلت طاش دوضرل قرا مذ اأسف مالا نود تلخلا ْ
 مل نى ةندإ اكد 100000 هيد ةييزراو جرا اقم تثبت ةناؤعجو

 1_1 ٠ دا 1
 دارس 8 دايخ 6 2 3 دع 8 نو

 < ياياتلا لاذ بس هرغلع ل بعادانمإ لإ ١ ةعيرا رتل ماكملو رايحملا مسيح ممول ذأ وم
 07 و ؛ كيال نام لابس ةماككو باؤلاز 0 وقلنا !؟بإلو هيو هوا

 5 كيلربلاو سا رماهلكذ ءافاتقتسلا بكتراو ىبانلا ةلسأو ةمالللاو باقحلا نم اتمإاهو تمخسملا وأ
 ش ا م ايي ةويلللا يداوم لأ 0 0 3 ةلاب

 هلذادف د ديعلا 1 0

 لتازماتل تاو كاسل طم دم ديدل يسلك رك[ مهو بنك نمرو نم نان امتلأ
 ها كل اكوتبزم نوك نا تاو هلو رت تاكل لان ع تيرا نكت كانط ذيك ان" يمك

 يطس ١ لولا ةعاوناةعيسو
 روعتلا إل لرهو بورما 7 0 ًاعوهولهملا] دا ةعبس بتلك علا اواةاؤم
 3 : مطاباجن هف ةعئر راقت اذه قاعتل ف مما أوروعنلا» دعل 0 0 طيس 1 و هب نوهأم داش داب

 يرخالا ىاذ ّيقشلل نوك
 ءءاقل صرع وود دافصو هتذادحوو 2 زاك 10 ا

 لة ال ضد باها ةخلاولتلو ديلا داخل نم وأ اكمزاذلس سو

 : وعول مف+ - اوانباو دححو ىلاعت ل اقأ اراوكتسارم 0 0 ملاذ

 قل نرد نم مادو تن :جلا 9 لمانلاوتز دال ةلئلا ل اكو رياك دظا مجمل م
 سسفملاو داقلامدعمعداهملا وسوي ةيدلأ ران ١ نوعي امدرف عل ك1 ىلا ل اقا د انع لو
 ' مول اكعتألاماكح د ةامنعلا يي وار اكللأ ةنايد ةثلتخا حل ىزحلا ذو وشن دهانأو 1 ويعلو يد

 قدا ا رش ةالاعا قحرج ضل ةيفا انبات هتلارجر اننا لان ايدل اواكأ ةمالنلا ذ
 نق و“ الوات مذ ذواجري ابار تتلف بينو نلت نال امو ل
 دولا مرادف اتااننم مل ضوتب لاا ما عجشلا نال! ارز نوكس الف ل يجو تنعت هراكلاو بالخل عوشم كلذ
 ا نللروشأ 5 ماكسحلهزله تنيلاهن هلا مهيحو نو فسود تاراعو الذ لامو تح ضْول

 م ٍيرورض معان مراحل جا اك فال لص كح ناكولوأو ايش
 و نول داما عد لحل نوران ا رحل ةرورذلأ حب 0 ا ذءدأ نسر

 000 لاق واش دنعأ مهني 0 0 هخ ذاق حل و مك بيبإلف

 جاكمزلل زيك 0 را ا ةضاد طضزاككا زنا
 ايت ملاح ايدتسلااينالاداكملا معاق بالشام دا را د6 يملا كنا خل
 اية نيكل هب انهو كك ةكجو لولا نسج ايلا مال اىةواغلا يعاين

 ناد



 نكلاككةعربتملا ا اغاّمأ واذ مب اككواعج بالحلال اًوضتلس رل انوهو نيعملا ٌدؤنو ىضل اوهتتام
 مح. ل نإ سغ نار 1 لمح مآ[ صاحو 0 0 تالف
 0 دود مين ةعصلا مزإهف مداحلا كك محو كا ذغو عبلإ ناوجوووقلازم ايدلام أى

 السأءاهضواذاو هرزع اهبودق حاملا كادب ةققللا ألا تالا ةأوح ةمذلا دفع ن كك ةعطقنم ةحاملاو ضيسلاب ٠
 منال لنلالرلا ةداسعو ىؤسل اهنا مقل بالربع كتلا هولحلا ف دل ديت بوحوو مؤذ اق دحي ىنصحتاناك
 ل دملازهاعموا نيلحملا يرام ركرمملا 3 هنحواذا ةيبأ اق هل علو هنم ادب دحرلو هلق دصفا ذأ

 للتنفن الو ريل قدا النبأ لطرح ءازجب هن ل ندا نرد بل ردعلو هسفنب هاف زع مانغنسال ربع
 عريغو ا اتلا كان كد اص اِصَم هنل. .: خب بالا

 تع ملا تأفصو نإ تلاد ةويلاوليجر
 فذ عراف غلا يداهحو .. ىرختو | كإت ماكحا ةاكوا

 3000 95 يقال ةدياز تافضلا نوما ةلزءل امياوهو
 كان هسا, زكي اك ةذلاو باكملها حوضولأرزع اسي. هل انهو هيسلا يلا هام تضل نامل
 كيال داناووةدلا هل مون كيوم تدلل
 ثيدحلا ناعيسو ثالث اع ما قرتفتس مالتلاو ةالّصلالع هلو نابوانه نب .ودامدلاب هلاودهئاذاتنعذ

 رياوكزمأ زهد دعد دن ةقاعلاو نوب دعا مرنعو ةديممل الفلل و داتا 4 هوعاتم هلا ديلا ةقزيلاٌ اف
 ان بجو كن كك ا6(و انه ل هيما طلل 5 ويلا مدعو )بلل لع زاك ةداشملو مه[نا..ن لوف لع عادت
 ليل دزع ناك (مفالغ مل دودعو ةرباكمنع ناك( ناب بيجاوزفك ةصعملا ةحابتسا نا هيلع درواو رس فانم
 املا ناطزع جد ىلا رهو لائلاعذل جو هوو يداملا نايس ةناقراكم همة طخ جيتس ونش

 ىوملاونإجزم دحا واكو صولا مح كشط هل نكرم ناف دس اف وأسم لالعرا لا او نمل لعل اناظؤملا
 كاسزهو نشا نها ئلا لعل املا نعل لذا ماو. دل تل اخ ثلا ار ذع سيلا ينال

 | امظتامم اًراكم هدحاج دمي هجولع تبان مهش
 اًملاخ ص هجو د داعل اكن ذل ماض 3

 ةىنسجايللراطانافرلا ولالا ةيدل ومي هد هنانثاول كماعند ايلا نكدلو هنت ذل ل داملا لامئايلا سفن
 دج لامخورشن 2 ناين جتشو لف دسافلا بدأت ليل ابجوت ةهينقحو سحلب لإ. مالا ةيلو نع تطغس
 عاشلا يطغنلاهن ل نص أ ناكأو أب لالا فيلا ةءجضاماو ماسلا دعب برملا اه .يذخوتالا6ةبؤلا
 اولغ نالوا غامق نال قح اا ةحأ ملام دعا وف ةعملا ل وأاتلارإ امتحا ؟كلريغملا نا صاحلاو

 تلاخ يانا مدلوقواولازسز عملا كلذ جاو ذذلال دهلاومأ موعرزف فام الاوككس تساوت اداتفؤن ماع.
 دين راش لاب ةنسوا ر دبتحا هيف ىذا باك ا
 عةناملاك نيل مارك (لو لان عمنئيو دمار انتل او اره ةرمدلا.كوزامز جب لونل وذم بانل انف
 ةنملا ةنل اخوذنإت |ماو جو نناهران وكول نان لاعت هلوفو

 ءد وا كانا. نلت ارا سلا اباك
 نانا حاط ءطعجو تمرد نع ةقتعمى واه ديسزم ترو هنا قاواه لوا ّفتعأ يرام ماكاو ةواتل )لع هاف
 باكرنل ان عامبملادلا نق باككاب تباث عامدلاو ناو مدعطع دخلا حاولا لاف باتكلا فل اني



 رقية تمره انعامج دامت هللا ةمر مطولا اكركو لكم ءايلان يكمن
 وهوتزحلا ةدايلا هول هيل ارسملان بوكا زم اةدامهل أ ةيأو هلا هب زها امزشلا ةلوشل هلاو .٠ هلوتل اهتم هيلع ام هيلع هت مار اعمار لقعد ىو اق وكل تكول هوذا لونا و
 دا بادب ىل نحن نمل مان هحرو انللاونيبلا عمدصلول ا ةداههندوه هيلا زنا ول تون ةلتيل
 كا ككمو ةنيزحل ناب رتل عض ةرئدروقهاشلاو كام نالخ تس 1ءازمعلا لاقام ع يم نه مألاو
 نودام هنأ حوش دال ىوتفوت ىضاقلا نا ىرغصلا يواتفلا قام تؤيو دهرو دا.ّيجالمأ مثباو نو ديبي
 ات ها هجر فاشل افالاخ سنع ادتف لع قس ىيصي ئاشللا بهذم وهاكدحاو عن 3

 ٠ 0٠ عدن ةميئلوشدو مؤ 6 ده هجرس ومش ه جكت لل لبا هك هاصنتمل كسور
 وةتسللالو باكا اخ نوكذ ىرلا 0 عيدك طاع عو لهو طئانلا 0000 اطقم هيظراقحالا © ارطفا نو نمإكا ذو 6«

 لإعل ناوجنلطب بزل صم طقف مهلا صف كد م دوضوب عل ءوضودلإب هل صن عاجل
 نكون اطقم [اولادصلو معن ابواوذعلااب هزه طل تنفاو نييلولادصا نخل ذل او بلا بوجو 9 دبجا
 نالول تالا ذأ متل ناني دلاله نسعد هيلا بهذ امل دادؤتجالا عب وما هحاتع ح1 صامت 4 ةييلديلع
 1 يتلا لان زحام دحاؤعول حإتنلاب درقنلا امهم اىكناك
 رمل ةاف فم لذا نظالع اهنحالل عفا اذا رج لاكو صاستنلا رج ةديش صو ءاَبَس لا عضوم ىالهج
 دعا انهو ةيذلا,نخ موقعا هذ بل هل ًءاذكلاهذهو ذمه ثروا هويجناو عامل ضاوعو ثردحلا د هيلع
 هعضومر شان هنن رانك لضرطفأو كا ذنم يش 7 ثيدحلا هفلب وأ عوف

 ةالإرنساولا نييةزشم كالمإلا ل دعبل اة نب هنا رانيا زيراجازكو هنجور ريراج لو نكاتهو دودملا ١ فراكلالاةيشوتو للا وة هشوراتشالاةيتزيتوؤ فلا » هين نحو ىو ةسيزللا مشو ل هلأ لامه 00 ا مدا نا نعانوباكو
 اذن اا اجلا طرف جورلاو
 2 هدول ملاذ طرود ةلفز ١ زغلول ىالختو ناي دللا وحلم اانزلا نا: نال ام ذالخِلع 0م ةيلاب اها جلل تف للان اد الخد قرح هانمو دح ةمرمل نلظول هاا لا نظتزض و انلطم حل هن :يراكب

 : الم نوك هزهجازك 6 ايم نْنضرادْزم © اما هام سونا ذ نوك هيدا ماذإ ل كانناو
 0 ل مويلاوةالتلا يعل رجنرلو أه دكمول قحارذع نواف مرا دزمربا يول سنمار اص نوكييزلازهلل كاناود
 17 اهملو نكرما ةلمدل فو لاولتلا ناكماو ماكصتلا حوشل مالس هارادةزسا اذا اهنأ فالخسلع انف

 أ هاب نكت ةئنشلا هل تنينامز ديلا ينل عيان 1 عتبان 51 ميلا منكم لع ىنع 0 . هيراد كاب كلوا. . هيرايلزهلتم عيمشلا رمح
 5 قدلاب ةح مكمل يرانا 0

 5 ٠ ٠ ىددت "لوا حاككبامذا م لهجات مراذحلاو |
 عه لوم لاسااره]نأف هقراف تءاشالوا مور ممتماقا تح اشار ايليف تن تمنع ةموكلا ةمالاناف
 درزن تضم ةمزخرلرنشمووا عيت قدلابىلاانبتس دا الدان رزعاهل يداي مانلل توب
 داينحلابلسب لد عكا عنا فراخ لل تنيزلاذ تهل تالا وزال ةريسلاو تملا ولج ل ماكعأ



 اواوحلول 55 -رنعلا 4غ زاجل و ١ 5 ماعلا :لاكيل اذا اروع

 ملال كاما 0 ميم 0066 مران, را 3 24

 نوكي «تضانم نذدلاب تكد البو كواكب

 كنانة زاهد ل: ةضدانا ير ذاهب لاق لا لزم
 رجلاو ارواب ناجي ولولا اندم اهمال هزل

 و يرجقةذلطلا ةككرسلل و 000 نجس توا دود اكتاكايصيعز ا هامل ملا ع

 6 نوطعحلا نم ناداهدمجه هىوملا ف تازرقلا ذك

 اتالم ع ةرئاسصاقملا باهيرؤرسركسلأو ةيسكلأ النول نيام زال ولأ وه انه

 هلقعإطعتلا ةلءامملا لازم هغلام هالتازم ناناللطولا ةلاحدلناب مولا دف ا

 اضل نعوم 6 ٌفيحولأ هان ولأي نملاورالكأ(طؤاتخأ هّدحو عسل اون :سحلار وهلا نان لا
 ويتم ة داك نمدملا ب دوهوربخ اناّمأو مي عر ديفو دحلا ةبشوهوناستن هيف زنمول -8-- نزيف
 ينازل نال ءلربملاب ماحوهو همحو امرا زاب نمل همز دعدزكلا ذلك و61 طالتخا اضيأ هدنع
 طك هنكارعو باطن فتون ةلطاس هامل انكسر

 اًماووان ار اذا امنتككةهدقو نوفلاو دخل باكل اخاف ازغاتمو فرضا زيزو هع ةسبطلا هنن ااسازع

 فيني تال دم كفاكاتاتهلا غلا تلاع ناين ةشنح دا عنا كو رافق

 لسادلاكو يقارب الاول وتل هن بتي تملا
 0 ناف ابللزم تك نك نا انه يوقلاو د سموا لا هطول اي ةلاخلا ةيدعإلا نم

 وهو ذم ل ودب ةغذحيلا يعلي فنا كا د ه2 20الف
 ل 3 كر 0 ميم ذل تكيف م البا هرنجزم

 دال انشا راهالع شين امري اوال لا ل لطسةروطخا رمت نؤسا
 هلاهتالّسل !اومّيب ل نب وتلا ةلاحة أو طوخ م 4 ىراكس ماناتلا وز 1

 - ةطيشإبالا بورا باطلا نأمل نانا نيا 001 نينلكمول ناعم زكر
 ةرسؤاصكنم لطانعم ىولاور رمال ىقلاو مالية ناكس تا متلو حا اه تأوسإ نهال لعوامل
 ا هحوو ل طلا ]مق ل نوكذلا اهلاملا تا للا نعرتلا نكي ىقملاب
 ان ةلمالا نرسم ا موا فكل ازاي :4باطخ.نأب باطخمل ةافانم
 مب < ةقازك[ هاف يجلد املاو انك منت اخ تماذا يل لافي خال ىزنإلا ةلك؟ مالكلا

 ىزناموف ردوجاتفانالا هل لل ئاا 0 انتا نب ايس 1 ايتن ع مكاو دك
 الطاور 1

 00 باطلة مد و ادعم زكو هوارشو هعسو ذا سورقالطو هراز ماكس

 هل رمز دوور مذ عة يصوم وه بيسي بأمن امو نونتاكتلابهزكسبتما تمم اإل ا
 سنع ذا دو دحلا صلانع ”قاازاوزشمو ةدردل :

 مو غماو دالي كايا ميم كمان ال ميسو مالا نود لول

 اى 7

 م, 4



 22 بجول رك اه ملاَحاصانات ايش نا ا جالو بش دراكولا زمام فد لاقل دودملا»# راو أصيا رم

 لاا لاو ةدرالا زج ناركتل كمت ناذوضاف واق ةذد ذم: يتلا 3 0

 ىلّدالا جلاب ناضل ءاضقو دنذاهغ داشلا »ف وشو م نإالاق هداه شيع داالاو صلاح ٠
 4 دحب ضب هإَدِض ل دجلاو همشحوا از راع ٠ داش ىانلاءانعمظفللاب ه دار لوهو كرخا 0

 مه أمسدأرجل لزممانأابدا انامل ارويفلموا ل هي هاا يول اسال« ربل الزل
 ع أيوا ةَمقحمانعم ةداندل اقع ماهل عوضوم الكل" :ليصب|م ةداذانع ها هرطخ د اريل ازووأ ها
 يد ستاد ترا دبر آو قمل عيوضومزي غيل يديرا الفدا حوضوم زل فيلاو

 فيت اورو: ظانل للاب كمال ةاذ قرا لفلان لمضولالالاةياوسانهو لزهر زك
 لال نيالا وهو تن تغزل دش كليتي ما تزاواغلر لاذ 5 قولو يول نهرا ماكمال لا

 « ياض ناك نابتخا لو » ار انعبئاسُ م زا رانيلو ذل: كايا
 ه طضلاذ و نموهف وبلا © لد ثحطول راها

 ظ 9/4 نارك 0 ةانلزلا ناز
 ق1 تلائم نوم ملكي ارخالاواسل ردم لن يلا عطل راين تال نزلا انتا
 "عطل! طمارط نوع ؤملا ةماعلا اكيلضلا 0 000
 رانا مهول نال اتي هذال ةراجالاو ع اكول نيا للا ذو هدض اة انلل طن لاذع هدسل

 اانا ةرطودانجؤلاب كلافزاقساو 9 أسر اوهتداراو ئفلا لادم ذم اهات ف ريتخجلاو
 أ هدايعأ ىضور هللا ذأ أضر ىلاهت هللا ةداراب حياتلاو يمأعملا

 ايلا لاخلا هف كيل. نالللأب عرضنا هليرشو
 لاحلا لسموك زامجيا نا لو اوشا ا هسا نأ دلة هرابتعلو هع طن نا

 طقال انه طغل ار ايخامو هيتشيرمل دقاق كذ 37
 ةقباس ةعضاولل نيك ناك ديعأأ موز سائلا دمع لارض دالزاهلا دوصفم توفل كيال ادقناذ لولاك ارشد يأ

 اماكن لإ يخل ان توزع :دناو طولا اخ امل اذه نمرملو دّتعل الع
 000 !المعل امام را و ام

 ه نياس علا ما ىلا نه ف ا ضن اكو ه هير انا اك
 را |وراطبضإو 3 5 0 فالخ هنطايات مانيب قاع هم ةريللا

 ةقدفح دوعن نوكم و هفاخأ امرها ا يديع كنه عيلان رأسا اوقيالاهيوصوأن اندواتباسنوكو دي ل

 هاوس فروا هاهنا فلا خلاق قل[ ليم هينا لعدم د دداخملا بيج
 ا أ هللا « مانا دس نحول ال 0 ههدذهألا هزم الانسالف الق 6 و ابل 6 50 0

 ا داتا الالات هلا ينال نحل اينو دما ان الو
 نكيعانلاةلهانودب تخل لو لهل ل: كذ تون الاقل ١و اكتأ لد د
 تامل لاكاضلابدط ا ةرطالاجوقرنب لاب اضلاراسأ خ1 2 النول اال م
 أبنها كلانا غلا 7-5 ثادعل ناك | ىرضنلا نامل اقنع :اواناراملو ا 86

 شالا تفل[ صال عن داهلاعضاوتب ناموا واوا سلا ملاذا كا سلفالاو تاراجخلاد مثكولا كيل 6



 يثروضددس رخالوانلا ا هدحاوعيو ئروشح مدعو لإضلاوزمارلا ىدعا عدي لانا نئتحو كلذزم يذاع انتين قو يش
 6 لاقط دانل اذ ركل! ع ٠ لصحا نها مهم قانتداو ٠ انقاوطيلاسةااعارالض عا :
 انه يببع نم عمإناييرا يا هبحاطل )لا لق نمانشماىةعضاولا نان | !ماضنماو ميلا لماب لل طعامها ذود

 ىلع نا داصن مرمر فلاب زحار لم همس ملل ةاموع ننهي م لوقف ةفييتحاسن كيلو هفاخإس ةرهاظلا
 ناو از وغ اا ذاحلا 3ك دقعلا فهل هوما ب ّضا ناو دعم عيل اذهذ دان اذ ةعضاوملا

 ياذا علا لوحووإسج مكب اضرلا دوحوضتلاب كال مف تنل ءمودأ لا ناكل ام هال ضل ادس بيف يرتشملا
 ٠ طولا انهزم ناك يوم طزشر ايما اثيح عيلاك

 . منيع لا لانكم هبل ناو كاملا جوهري دس هكدتعنم هتلر رش يل كوكي
 كاذنع انهو ه دما ةزاجا نأ ل ناجث اللا ى هازاجأ ناو مس اهدعأ ضف ناذ ناوملا اما لالا كامل بجو ءأو
 صلو مس امرارتخلاز وياه درع "نللونمب داش يذق رولا رازملابارأيعا إلا ةثالخب دازحلا ةذمد ذف هللا

 0 يطب لرحلا نك حم ميلاف ٠ ٠ لصحا مجم ضاوعإلا لغو
 ول زءامهمارج ايلا لطب وهكع زا بو بيلا يل ابل سا ةعضأوملزع شأرالا لع نأ ناوي

 هلتماالي ناتينا :نلاو عملا كان لعغاميف عيلا فوزا ضجخيركإ نالعتلو
 بانلولب ىؤالاو تاك , يباججالا ص ثيحردل

 ىنلوهيمللانلاب نلت اذكاو ماا «وس ئئيطضلاف عيملا والو املا رسم ارش نا اننا از
 دفحلابإهل ايا باجيللا لنص نال لاهت هللا دحر ةهينح ل ادزع 3 بلع ناو ةعضاوللنسزمارلا خا فلنا نا انك
 ةروص واّماو هيد ةرثوم نوكتالذ محلا ةيؤذنول ةفباتلا ةعضأ , لشن لا لم 5و ذا ةروصاات وأ
 هيلؤل انو لاب كم وهفانملاو دع سدانف 0 ةييدلا هع ملا دوقمل أ طَص لا نالذ نالطعنملا

 ءانممفا لوقلابجر|ه هابحو نامل اولا تن 6ك هوقو تاكوبلاب يذل وا ه«معضاولا نهانا يك
 وصا.عانمجل ل اهتموا ماتم احلا نلائتب خلد ئه الاميل |رحواو ةعضاولا اوبنحا بجو تسول انوا
 ديلا طنش وامل طتشأزم مزلب ال هحالخ قت الامر بسب طعنا لا + نأمل ناك لعن دي نحلل
 ةقباس ةعضاولاو محرلابابسازقيسلا نا نم نباتا جرتيضرهاظلا انه هضراع نلكأل اذان هيمل اوه الان انلس
 ايما ةلونلا قمم لانبهو ان مانا اذا اكورفلام هضرايسرل ذأ مدن سان ايمجزحأ لوزا دنع نامارجو
 ةفاتلا ةعضأ وملا اًذعان ْن كي ضراعم قه رع نه موزألاو دجلا دإرصأ نارابساب دما ذبل دع يندب

 « نالطو ذهب لنا زطلو ٠ نانل لان زماودالا لعناف هرم حا نهانلاو نلأ هيلا ىل ذهل ازداد

 نشا اولا نعم ضانلاب لزملا عطب ونا ذل لا نثلاذ ضو نع ضارع
 ا ا 4 0

 هلع ل ابرّوعلاوأمهدإ هللا عضاوت ىرلاب ناك ه صل اذؤ ان اخو مد هسا اعلا د
 ىلا هلادكر ةفيسحولا نزع نيل لب ميتال لزطاذ ضارحلاو:انبلا ا نلتغلاو اونا هرضل نالعمننأ نا وزعي
 يزل نللا لطمو نل أبا هرم ميلا دفع بجاولماعضاول ىرللاب يللا اه ديض أ ضإ كا ى هللا ممر هاغل اخو
 ةمضااوملا ايه دؤ#عو ملا هرع لص لأ نا نمد تن ادع انانهو هب لزه

 ملب اقم



 انف ف نال ايعئلملا| نَوو» 2000 5 ءاتماال اكقرلالع مداتل|لعافا اولدأو 6
 نيل نوكوتحا ميته ومان سوأ انا هل تلا ئن اذاه دتعا أو ةفحدأ دنع نال نأ اذ هيلع أعضاوت امل نبل اياتفاةناؤحي

 لاف بوق ول مدسف عي افالم لوف نركدت فلا نزل ضرمهألا كل نلف لاةأك 0

 علا هاه كلا 6 اجلا وصل بادر يا ام تلاسا
 احضييأ هنع ةياو روهو ءاوس دنع توكحتلاو رك دام ميملابالباقم هج

 هكأح زكي راجمبلا» . هلاعارتملا فعن أو
 00 كا دنأ نغلاي ناكل ماو وراد ةناماعانت دأب شا ودجو ةمضاول تقي اوم

 ظ مر اهدعزم اص منهل فضول! انائتأا هن يعلو اضرلا وا ةعضارلا!مايبوسرانبد
 ا 0 رااىلا اتا تفاواتاول بلال ناتقفأ ةرورضل دلازم قس دعما
 ناكةعضاوملاتونعلاذاذ ل ىلا ءييت نودي رص غيل نلةينانل نود وذا نكت د ةعيضاولاب إملأ كد
 ةعضاولا فولي د_!ًاوبغ هوان ديأ نوك دوما نكلاو سل يا

 عوتلاذانخ يا 0 نيل مع ا
 واذ

 د يول لب 0 9 الامال نا الا األ مح
 يبو انلا نغوفم ىدللا ءاما1 فز, طوةيزاس اتم ديهلاو لولا هالو ور عض 5 0
 ْ لوغو مجالا دذنل أو أذكو وذزاه كلذ نوكودا ليغ الوتر قس 1 نام مع سل يملأ

 0 نييلاناكم أت اتيان دلو نيمأأو قالزلأو دوو وعر ل,
 : نعوفمل اونا لامك لسع هول 5 قيطفرذللااّما اضابلدت ل دورغذ وصلا وضل هيكل 3

 ريو: ةلظ ةئلظلازعس نا كرما تنل اطول ضهزعاضعانأنا يحرم نال هيشن است ؟ احلا: لم صاضقلا
 ظ .؛ كود مضار تغلب ل ناهلا دلو ماشم ,انلا اش جمر يلارتوهو نبل حت انصر اصتارذنلا

 وورق لأ اكل تجوب ال ءذهت جوة ربان ش نازالاو زاب دل امك باسل ذه كو
 ظ ببسوهوإل البا سالب دال نإ كج خا دقو لانس: دافدغلا أن ءلاةداطإالعمليأ و ظوامل ا دوجو يحمل 42
 أبماكما 000 ش ا 0 00 هااقل 0

 / ا 2 1 0 "1 را 00
 / اكل مل عجو ةعضاولا وع دقعلا انيق نامي فخ هنومإ فاَمَت لاي 6 ضلاوهق وان لعذاف ؟

 ا دارو نينل الب |نتف م ىتجون نكي دازكاو يع يح يملا نيبو هنسمل راو أت نا تل ما

 اوه فخ عدل 0 نه لا الفلا زاوو «تاالواا ,رقو#

 : ل ا ور ال



 6 عم هف ضارملا لعناذ ثم قنا كلة نملا ىف اذأاما رض لولا ]لا ٌةاوضَو مغ
 0 يم العازل هانبموأبل العن ناو 0

 يبناند :كعاعضاؤ نابرهملا دج لزحلا صحا ة انجي 6 لصف ادق امك« لشرف تبدوا مف
 اهرنصل اطول ضاولا كاع قانا كاد أو أيس ايس ةمضأ 2 نش 90 ناذ ما رعد : مال |سفنا و

 توثلاليسولذرمل نودب جوت دازتم نوك الذ انجل عانت نان كلذ د جذ لئلا بج ةناذائلتخأ واو
 ةيزععص ةيلعدضاوملاناذ درت ةعضاوملا فالخدقعلا 3 1 ١ هْنَ هيلع عضاونملا تو تون هو لولب تثيذلالا 2

 اقوا فراج يت ذود ء «.14! ةينأرالل روض الد نداءات متل

 موال الطالبية نيحول زعم :ياورؤفانلاوزعا وسد اضلشخا و اد اهرفحب العام

 يعلمنا لازال نس و هود خوري مل ودل طلو عيللا جنه زغب دما اباد ضف لإ يدلك
 لمد ول ا ملت ون معو ةعضاوملا داجإولل تدق ءاحلاو قيبللاب نذل الل م ايلا مول

 تناههف دان | لع ٠ انفال يصاب أذ 6 ارصوا لاعخن اورللاك اتصل لاما نكي

 0 هلا كلإ نك 6 نات هفوانل اردلو هر 6 ل

 جلول هذ هيف فويل ادوصقمل الا ناكلؤسي ه ماما ضو ناك م متي ل يدل نككمنل»
 ب ..اليذاا فك نوب بي 00000 نعل انكولام

 لالا ووقهلأ كو مادام امم هدبعوالا 10م را نر ملا يا لامع الط اكداسل قاشاو
 ايلا ةمئاكجقرلا ميمي فره لا دنع هزت أو طيلارأيخت ل نيرا سل لا الزر ةاخامش
 وأيا دسم ساهم ل نلت 0 نعاريلاعلاا :اوناه افلا لانا
 ديلان ناز كن مول غ1: 8. يا ما هحولاو لوهرلل هانيلاب نلنخي هاوقف انلنخا
 ةرنم دل ةالثلا ضو ةرعتلا ترطب عنهما ةناببحإ لزياب تنس قحلا للا ؤمديالا هوغو قواطلاك
 نم. للاب اهرصقم ديان وملل الم .ةيعلأو اصف تنؤواتنض تنباو و نام غإ ان لطي رلا

 انْ نونلا حال تسل حاتلا ن هنعت كف هناا انور تأظتيا 213 لال كقول تب ١
 تالطلاعت اووى دبي ةلامألا قانا دولز ناداه دوبمتملا ناعم لب ىكؤوأ
 كالا عفيف: :اللدانت قحبج ك لاملاو 3 ل ةالللا انا ءاخلا طولا ايخال هنعرصويضملا وطلال اختة لزم مو
 تحمد .نامممةيادإلا سن كولازاو ضوعب كلف هتعمل يشي سنا نال اههتباج زم هرنع طلو اين عااورلال بع
 ديالو اسال مان ياليل لي ناقل جملا وثإف

 انلضإاو انهناو اءانجلا ناككأللو

 نزلا ذه هنعرفا ليم و ا و.فالطلاةوانأو
 اتفحم هاف ناكلوفلاذ أت دص يأ لاف

 -ماركروصلا ضال خر لونا عج فدلتخ ا دزع هلككو مان ١ 3ةالطلا صا ةنارثوم 1: مج هئالف هدنعاَمأ
 3 الخلا فانا لعاتما اذا املا بكون ١ عقذ الصأ مل ور ل الاو ضاقأو

 : مو زالا اضيا لانو 0 ١توكتلا و
 هدا دجلا ناعرو اهدنع لإ نالطبأ

 ءاناهايمالطتعو ٠ اقام اماناعدأ هانلاط تاكو زال الع ءاتفاوت ناتي خوك 5

006 



 54 ضحؤتالطذاو « روم مزدرلكلالاو « الاخ ضارسملا ااه هاتضاوتناناهراّتخإ لعد
 اذ .ضجلا فزع داو 0

 دعا ىلا لع انبلا مانا ناذ هفالاخ قولا ل ديلاوواش نيؤلا يس لير دنا ذا هنو لزحلا ناكأذاؤسب
 قاطو عت لع ملا |نمضؤ تباث ةككالاه ناككلاو مزح 3ع ءاكل اذ هوصاب ل نبال عم أهرزعت 21
 دو لِبللكب هيلع ردوا طوبقب كالا |ئدت هبباجزم ملا لذ بلة ميلان ةداش او
 ةعيقوزم دا هراتخاوهو طلاب كلم ل لا رس ا6ة تلا ناز اهامزوكدجلا و هينيسب تافامةارلاو وش نانلا
 ركب 2من تلا ناب انففنانأو كاذب اماضر هككالأم) اوفالمللاو دارميات نأو قولإللا عتيل

 77 10 نم تا بحوو قالطلا مهو كلن خانطع

 ا اكان ينملا ةلزيلا ناكاوزع ننظر لوو ضال ايئديزم ل اويل انرعواه ديع د ”ق نلت نأ واهريع

 انا ناو 0 م ناك اولا طعاذأ » بط هايس م ةرعو# بحول اهاكب مهد دل

 اقع قالطل ا مزلمو ٠ شام ووش 3 فأنولا امهم نوكداوة فالطلا تفوت انهو

 ايا نعول (ًمتاودنعلاللذو يلام لل لاحزكأ» دعما بجوتللا ْ لهل ناكذ اوما

 طال ينال لوقب هلع تكتل ذبول اوف لع ةالاطلاضقوت ةعضاولا لع .انلا حالا ناو تمل ابنا را
 احوال متاروتملا هو يا هرضجول نا !عاتغأو نارا

 فلس ىلا ىلع ل قلوتلا نا تم 0
 ديلا ايل نب تل! اوننلع ضارملا يغلي لوتلاذانلتخل اذا وسامي ابتلع و

 رم رتاج لاك شورت
 درلاب كنريوهد كيلة لاو عم ارا نا راجل الع كارالا قاف : لل رايك لل. اردملا 2 لل ناؤع

 ةاسعتا تفاد ٠ لطيف لذا ذدما تر هراّوذلا من ركذاو#

 انس كلذ ماؤا خذاو © رشسلا كاع ذويه ف اصح هزن لزملا نيعب نكك اه ل نه زامل نوكأزكو
 ةعضأولا ةوصو ةاجلاو ملاك وأ قاتعلاو ةدامازنا اع ازا ناكاوس رأ اولا لطس دس لأ ذاوجب

 ٠ عيبا وقلم مةَيِحلََ عبا 2 2 ديلا نهاهاب اما ا 00 طوتبلل ضازفناه

 را 0 دا يايا صولا لويو انكرموأأ لهكديع كفا تكيوشلل

 يئااقخب نبال ايزاكرإرت اكزيونلا 33 :ةزاجالا نالزعل هازاجاول قحراٌولاياقحن ركل ل وب نوكأ تنك
 ناكناو مضار م الب كلذ زج زاوف كل نكو اًماك لو اق اتحدلوأةواطنعرل جاكت | فاتح و قاط احضان و مز
 هدر لزهر لوقو تاؤضلا ةذهطراخملاو واننا ناب ا نا هنازع قاتملاو قالطلاو ؛ هفدصي وشال

 يامل نفس ركررك كم يلزم اولا نب رك وكفر ةزاع لأ غلا لانا :لابلزملاناؤهملا
 ا ةفسلا هد هناك ممالك دم اءدتسم نك ناو كلاب ضارزتكا ةلكزكلر نحلل رض يا
 رابعا دول وام نواز لوس 0 هلاباو لاعتلا ١ 5ك كيذو سن يو

 1 7 زاه نيد نعارنو مزلاسدلا ةماعلا تلو رك واخترت ابا نفتفيسم نكاح « اتمتع
 عونا زال اون نأو زوما! دومؤج رم يا مجروأ نك نانيملا املا عجبت كك اكن ىلا اكمل ذ
 اةيلدوبب أمس نوكالذ|ة هلا بجوم نالخإع» نايا اعاوما اف تكل راوعأإز نار

 مقل تايجر فاح الخلع لفل نودصانعق 1 1

 ذى



 فالغلملا) ماو مزلسملا] انف نوما نفعل بج م الغلال يف نايتس ةفخ هرلا)ا3 ةناذ مضَوْلا خام قورعأ اذه

 فلسملا لالا ناسح لا ورإاوهو عورشم هرصار, نمل لا م قانسأملهجوبب قاب وكرلعو هحوا 53

 لااق ماتهدا لاهو ردجلاو فيلا وع ١ لاو 00 تييعوتل لاهل ةصصخحو مارح

 تضا انح علا هاسأو ...٠ كوشللاو ابار ذتاقلاو + ٠
 نانا ذل ورز يلا ديال خلان اسالاملا قيؤتمِدَبلا هدب ةزواجمتاسالاو فرتلا

 نشيل املا درسو نارعاللاو نسل يجلا لالا دانس أضؤ ةنأب ٍداالهازالقعلا هدم نيو زل ل تافرش قم
 َكِلذرل يرنمال طلو نر ذاصأ نأ ي ىأ لا نا داصأو ملوْفو نجر ذبزم اجلا نازلاورثك

 هبعشلا هذ ماكحإلا ةلهالاب منع نكملف ماعم !!للا ينل اللله كالو دامذ فرت
 0 ةيزلا دل راي من 0 :طابلو هنيدب ةمالتلار ابن رد ابلغ ةنال
 والا ذا 5 هلامو ىل ةالورملاب داي ةوتلواعل نيت
 8 22 000 يطا دا فزمديطومو زل ماوس يلام يأ
 دوماوتلا ابهفن رفرصملا أ وأمس النت 1و ل366 ءادماه سال :ةلام نجت عم اعلوملا لا لاومدلا
 دل راما للملا و ةدضنوا ماقاذإ للا يار هجوع مالصو دشر و أنأب لاوفملا مانلالءمابلع
 ا من تزن فاق سام شر ان نإ تراني ندم ما ناوهو
 5000 خدي الغ ةياعاطباكتاعب وأ 0مل لالا هيلا فدي
 ,نااتاءفرمت نا لوغف ةيلوقلا تاذرلانع هعنم يا خوال راس (يقيس ناصرموعةلوفلنخا 00

 نفاد تلاو ديلا كلرملا طا هذ نك 0 يت كاف ةانكاو ةالللاو ١ هزطسل أذ نوك
 جولف نيل ىلااو نيل هتيكاهرشو دلل زارت م م عرش ضر ن1 اة او ةنضيالع انزع مص
 هاو ناشا فالحل اذه أو لزطا داطسامف ىاانهذ هلعرجلا نوعا كاد نم وذ خف هرزع

 ءلصي رجلا هرغال 6 لطيبل لزب انك ميزاب اكرم ايسالما ل كرد
 انولسنا ينقسم :يرم اطل نت أو هيفسل ورجال نوولا يسيل نها
 هسا لاو تايانبلو سال أنف لع نلاوا|و لاونعو تول نادرا بح علا هتلوفحزاج
 تاؤرلا طول, 1بلس 1و فقل: خمزم ولد كبل دعونا لالا ةماعلا وضل لات
 نبال سلخ: دول ارغ تائب تالا ةانابع نضام دن لون 3 ل

 و نادل نوبرأ ةنظهريصي ذارس اون ياما هاب نالورلل خول ناكأريفدلذ

 موتا اطار يذلا ةيلطع نإ احامل ايع 5 فلاب 0 نيس ل عراصف لالا تيب نمرلع هما برجوا

 ةرضأف ايات سائل زمول نر أعتساف همو توكيل ناك امره داش كوع )ْحريرامْؤم نيساتلا قوس

 لفة غو بارز نرغب رجا رمل دلالي كتوم ايلف ول هللا بكبار
 سلوان جوزت رن انهت عاوراند نلإ,اهلرشاو مواسي .راجلا بحاصاع دو سلف اههدسب بتلملا ىراخي لع لراجلا

 يتناولها عالاقل دروائورس بانو لني ىلأ جرد ل ودعل أ رجب

 نبالاقنلم ما يورشمزلاو ةمال طرف رلاهدنع ملا اذهنا[صاحلاو هنونع لق. ذحاو هنوف فو
 3 ناو بجاوأل اكزنو راك ع مدع ذانالمت بجو هنلاو نيِيلاب ىنوةلهدلاب بارطخلا ابطا تلال

 لمن مماذلاب كدت تابوقإا لع بيو قاتملاو ةالطلا اابعمنو داي نوبد ةوسجيو فلا وتم



- 

 صصشناخلا

 50 ميم لحلو هرئمانلذ عوأ هناوه 0 الذ خد رام حار دام نوكي هقرمش لاي زعّدشا

 4 0 55 ىلايللا 3 مايل مالثلأ ف 6 همت حلارببملا هرزضثو «ريامزر تول ىراذ ناه

 ةعطانلاو 0 هن يقاملاتا هيلا اصاانداما هزه اكاد ؤانل»
 بيسأل | ةضن فصختلا ناك نضل ةةل ا

 هفشلا ماقبمت ةاوومخيتل يرأس :, | لوس ىلا اسلم هسفن: ناكبقلا ةلظ 7 خا قا
 ْ « عيرالا ت و داو © 2 اذ نوكاذ نا ٠ لا تواتتانبههناكذأ |ه ضرل اطرح نكولو»

 1 هم أ نم نوكت ةركعلم هماشلارجومزوم
 ظ ىلاوووتملأ يزيام ىلا عوتم ما ضال اذا يزل رن ةقلاطتم ةصخالاف كدي ضإرلا < ثوان راكعرل انا
 1 ثيجتإ ايرلاصق ةزورفسلافددايدزاب ةقثللابج 2 0 زف 30 طير لام
 انو ةرالاقساة يل از دعا «ولواوس شوواشار مم نام مدهاماعو رشم لاك تم
 0 درس 9 0 نايت ذ داك تمم 0 ما نافتالثلا فولخع

 0اس 2 1 « اذاسماذا هزغ لانه 3 مايد افانإل دلع اسلام نوكف#

 ”. نان انه هلاقدل ٠ اطل نضل انك وه
 5 1 نوكيرف دبل ارايتخاب الصامايراتتكزلا نال اند
 5 العووسلاررغل لا هل حاس ميلا وز لا هل حاب ميم عصا ١ذاؤانملا نأ ككل اكتمل نع
 ل خراف لا ومازال امو ١|ةووصا ساو :واوأ 50007 دهراطفلا ىلا اوعد 5

 1 هلادب مث 4 ع ضو ا أهم هزلدأو 1 شجمتلا

 60أ» نت نأ ضعه دجال 3 كاذو ةمزال ورض بجو, يو ضرلا5َ ١ د
 ا 00 0 1 ارطغا ثحمتملا انكذو هديت يفتي ةيسم ةءزسلا | نوك د منف
 6ع و نال ذاطفاوأ ياروكدلاذانللا لا ةراشأ 1 دو هلق 3 ضال نهدف سرع «كيرلام نكازكادو«

 واش يلاكو دودملاكتاههئلابك قر نساهن+ ةرازككك الذ طل ةيبم ةيهشزتسلا 25205 ةرازكدلف اع

 1 نهفالخ عنب طقس ال فرلعر رف ذاهيوجو ن1 ةازكأا دعطقس ورك هلاذ كلذ دجؤ أس مم طفأ نا نانو
 ليزا زل ىضملادجواذأذ ايوا لوين انتل" نال ءانكلأ طقس ز افلا ميس ضيف نضع رضا
 نأ يارا ذ ضلع ناطلتلا دهوك ول وح ةانكلا طوس خي ةميشريصيفزمم ماكل ماليا ذ 320110
 0 سمو هلا نعام . نسل ة صخر ناكج ىزحأبو هيفا نشل مودال هرازكلاهنع طغت ًنيتم هف

 زئلايعلا تناملجو جوملا تقتزسلاب ةولشملا ةصخرلا 3 لل تتع دا هسا لع وأم ىلا تسيل ىلا سل

 رفدإملا 00 تذل ناوماّيلا ناكذأو ةماعلا ملا خلا تنإو جزين حريتي ناك ناكلتلاو
 دمقتاارخي :الزغسلا مات اع تنقوتوأ واش اف 1 درو وا ىناّهلأ

 ءانني المدام . .ءاطقلانب م عينالازم دك قم ذل ول ]لأب مزاللاوزمتسلا ةدم زعزكأ

 « ري واطم رصتم نك ذأ 5 ةيومعلا ةيصي يشف درا [حلف هتم دام جاع ه قواذ 000

 سعال برصتي 0 6 دوفح هلع نك 6 دحتالو انا توك“

 مقواذانلعستلا ةوقح طوقل طاصوهو وأ بصف يملا لا يلاونالل لايت 0000 ياللا
 دابهجالادع ىوتتلا و ألخاوأ اوراينلو تال تناجدا تجلت خاطخاولقح مالا دي عقتريف دامو جأزع



 اتم ازال مسمار تاه بهذموهامكاةعاطخلاب هذخأ ىلا ناوجملا ةراشأ لبد هلق ىو الح نحاو أرأيت دو أيد

 ةجتيلاوةن حالا نار مدع ىلا ةلزنملا تبهذو قعمربكر اعلا اذطزكرلالقع راج نكون: خلو انيضنا
 هيلا كني دنيا نر 0 2. ةنيردسا»51 0 1: يمال ولع

 00 0 مع كلل د دؤا ما نأو

 ريمع ًاقاايلغ 35 رجلا ةمصح دة منوهو ابدا هناليلاهز انامل هرخلابعكوأ هنت ذادسمأن اطةرفبوأ ةاشىلا ىرولاك

 اتتعا نا الم هنم م اتالم ذا اذ م تايتدلا انك
 0 اورلماميفحن دلقاعإع تسلل اكتشلا 1 كرجو دالقلا وقح از 4 لع ةيدلابج كنك

 نا داسإإع ىرج اتم مس نا دأ رانااضق هتِالطت هطاخلا اطناو طاتحملاو تنتلا ذو ريبغتلا ةاقكأ
 2 0 للعم قلاده اقم والا وتسلاب هزيبت يضعلاوس ا ظ

 ٠ سنع كانك ألخ نأكك © نريصإلأب اب مهلا ةدصن ا نوكنم عام ابتبانلساذدم عيلا زل بدول
 هنسز| با .رك عك لادتفا كتوم تانك تيتا ىرج ص نا دارا نب لالا عابنلا هي
 انطع ناك خا همصخهقديصاضلا مدهل تيورإت الامل ,ميأ قع علا

 اًهانَدا لو ةنلثانو اماما اهعاؤ نه ذاو

 أضرلا عننا ام ارياف هاتشاد عاوبا ةئلثوهوم امضردلامإع رخل | دحو اهزحاوهو ه اركان تك نضراومل | عاؤب ازع

 مارعأ نودبرا تخلد اله: ناو ن :انامتلاوويخإا في دضةواضإأو نمل لوا اننا مت :ااوهورارتخاللادضبو
 هد نها اما هي ٠ نياٍضيإو ءاضرلا ةدعش لاقامة الل مالقملا تاكتالقع ماسالا

 معانا فمر اتخإلا © لوألا مدع نوكملوأ 8 دضالا ايتغاوءاشر : دش هول هّئاو ©
 0-5 انعاش طق مطالب ءارككا وهروب اوههراتختلادض وانما مده اذا انسي
 0 ضل دحأ جب 00 دحأ أودوجرلا نيب ددزته مم ىلا دضل اوه نأننحملا

 اذهصق ناكما لاما | ارضا دافرنئناراّتخا اًينموراتخا د رك تا

 ينال 0 اايتخا عا انما انسانا اناّتحا | سنلأ ناش امل

 مدين اذه دي لانأو ووبفعو سقي طعم فاي برضيوأ سيل ديت اب ءاكاوغراتخملا شا داضتلا
 ااا غااضالاذلاسام 1 قالا فال مب هددها دلكريصلازم نكت لع هككسةذابم لادا رطض هلا

 هلم ىا دّساوا هوا نك

 4 هك 39 انهورايملا 2 1 مزاللاب عيناك سفمرايخالا لو هاواو تماورغ جر يذانكو

 "نلف انركذانأو هيلع هماكعا بترتمدعل هامل ات امدرمان مل عوانلا اح الطغلاوسلاق مضوْلا
 نازحاضرلامدهيلو هي ممر عر يذاكوا هنو هم رس هاك يضل حر نحلل مف خلاق مالا ةساتو
 يلب اما ربكو قفل دأب ةاقيتح ماه! الز أين هد هلرع ميِللوهرمأ ند

 اذنك هس سياح رب م نلوم هب لب هير ة تجود سيق | 113 ناس الو

 هباردجت دب دبل ازا مال ده هل وح لاب دنهلا 34 هوأ عزل بل ناكر و نتا انضيايتر ماسالا

 انوكناةنف هيلعوابضرلا اسأ ؛للامشل اكمشل انه دايرشم طوسإلا كاما ناكشموه ووو طوسبملا خانك



 4 ىضر ل ابلعإملاب 1 هناّمإ ماد رادوحو مووراتخل ا ضيا داقلا مدعاهوهو أارجاو

 لالا, وسلا تولظنم مش هيمللاولونل !يىوسولا نإك3 اكل طورتسا وس 0 |
 0 ماكحا اف هسا 2 د اكان ةدذملا

 ةريهرادضدلاو م رتكوت صخر نال ذو كاد داما كلا رايلاوإتلاو ةمزلاب ةنلث مدل 1
 21 ءاحبا لع هكدا كسخيل اذرلع هكا: ا لاو ةصخحلا ني! رككأرا ذاوسب
 1 هازل هوان اع كذا مضل اوارحا ىراخم" ناذاتل اوان ع هكذا اكتلاو هل صخب هنا
 ١ : ماما ا وهب هل احلا هذهذلا هتمايا تونل لع ٍفوعاة تح ريصولف كلذإع مارد الع ضرمفب
 / 0 هكا طق م لا ثيح موصل ١ دافع دااع الاب هلاولثم كمر ينو دانا ناي ةمابدلاكذن لو

 ٠] يقم نلكلاو ضو اخ ل ذاك و اشم ناكماذ ناضمد ف داطملا اع لكلا لوما ةمالو
 قحررللا ةينناد كاذّدا هينفرزتحلا مللكأوزجلا بزب ةجابال لنقل اناوأ هي[ قسر اه نان مخ ١
 نصا ةيفرايتخالا» لطي ءانمإلاىدإو . . ايامضرلا رعبا 1
 يقفل الا ١ طي نكت لع نوه اوهام ناتحينالع اطعانلل جت + 7 ١

 0 يمل ل دانا اكن لعال ماى ورانا هد ادع ضراف: ناوف

 هجرت بجو هرك رايح وهو مصريا 0 ايخاوهو دسانلاراّتخلاريراع اذان دي
 ا اه ريما ةاباتمأل مو دحملاك د ث4دمافلا 0001
 نول داع 0 201 - منكلا لا وكرسي ْ

 0 0 0 دسانلا ل حم اهجركت ل ثجو نس
 فايرياف غنم إل انأاتعأ لن للا - 1 ناقد ةناكحالصأو
 ىذه ذو النلا اناا نق لو لطنل 00 صعب اًمقإلاهيلعانل

 افلا ماكماب لدم ضقف البنان الك ينل لا نوكأ اوم تكة لزم
 نإ نيل ودانلاو ةالطلاو عاتتلاكلا دو نس را ذزااع ف اوي ' ل د مشا سدلام ول كلما ةرداصلا ماو ةلاتناك

 يخلو دست لع نق 000 ورابهتلاو دولا مدعوما ريب او ةمحإلا اكو
 لادم جيزان ود ينام السأ صنم مص ول المواويل يللا امال كللرشلا نود

 وو منول الن هنا ىذا ازماناوو را دنا لا بولا هاوكذلب
 لصحاضرل الع لعفتؤانك 0 اليف مضل ناو منتما هني وه هحاككاش

 ل لا فوري ندونوريضل اسعاف اع نانا 0: دوش د لاذ ناكويشلاك

 د

 منك دخ غرر عأ م 0 ذا عمال هاك“ لا د اّمساف دقضاٌسلا ماض لادن دوعس .هناذاعو

 رت اكل ا دوجول متم "هل وا احرص دارك ]وز دعب فرصا زاجاولذانمرلاوه زل هش تاوذل ءذلن
 ا 0 دو انما اذاج عملا ناك رت طرا لا هذ نعاطقسا اذذ

 لمعلا ناكوسرايننل ننس الص راؤل ءارولا فرس 4 نسب لانخ لا وز زف امو املا ةهمايغا عدت
 مريضا اموات دمعاموعلندالا ادةراجالاو ةزتتجا موا اهوعورع 1 ةاتملاو ةالطا كس

 ماي د ساهل لالا ل درْتو ظ اف تواربجم دا انك مرا دوجرل ل شرا نارا ناف سارع فشل



 هزسل نسا تسرلاو وهو يان هز ف قانا دسْلا عج مناضل مدعو لا وملا م تحللاد ببس مكب ايلا
 هل و ئتزعازاجم مران ل عج نكمل اف هاركألا فالف هرازت' 2 قدصلا ميج اضن ريفي ذ”قسلاب نازل زعازاجم
 هلل وشب كلذ ناس لاراشا م هلا قاكت سل رككأ ل اهنا ناؤسب لا انككمو هلؤو يجن بنماومأنل ناك لاوادو.

 : 2 رطوك ةريئل .* سبل ١ ىف هلا نوك. ن1 6 لاحجايئاط فم م لاق ناوق كنف ف
 ئينل لا نوع نا ضاصالف لولا راهدما ناوق لاخلا نائم .هلاعشو ىذا[ اب هلا سا هيمو هكذا
 ىلع كارلو م. نان لاب زكاما ثيهزم لالا لِ ةبتلالقجيالف سيلا زد لع نيكي نايتس نا كلا رانزل اك
 كاملا رنبؤفاءاورلا تشلتخارقف فال مل يح جمالا ىلا يداك! ىاذ [ماحلا موصل هموص رض ا ءاص للا
 فالنلل ثمره هبا الا ناك ناورككاب عكا نو دزكألا لع ناينهلا بجو ىذا الامام هرككو ةمالخلاو
 ىلع مهلابجوو اع دجلا بجلال لع عزتكول اىدلع نا ضاعف كيه املا ةعضنم ند ةانعلا خا

 ةيتلا ل ركذ ولعن وفن لوصحالب تنلت ربا ةيلام نال ذاتعألا لع دارك فالي ه رك ىلع هب مهر لو يلالا 0
 هل اكل ةسفنم كصح ]ّوألاظ 31 لعمان هراناعش ناك اد قش لع مجررأل اًمياج ن اكن هش مالم ظ

 اطال عضلات صحو أ بح: ناكواو زكي عك لع نامل أف لكأف زحل مأضك لع كول و[ نال لسد
 ير سل ع ماركا لع هائلا ل هاب كراع ظ

 مبا هلمن اكل نهد 4 طاق و ذأ مناهل |بوأىلعلا اًمكام ماما اص حفل هضّقول و طكمل لاكو ظ
 ا 1 6 ةلاعوتلا نوكإل © لام لا 00 ظ

 تعز عزك نكمناذ لاس وإرضن تنكري هلا نوكنذاحلا صن وك هين ركن لق اكسسلاه لاطض لارض نسيلانلا 2
 _ سكب نكلأ لا ونم طعنا نوكت هثلتف امو اًمضنب بويول وك
 ىلتدولا]نلا ف سابتملا ناكةلادعي كلا امل كا امرك نودطا تما ناكه اهوار شلال كال“

 ر, | اماللانهز ككاوكك القاع نوك ىذا يديازك جف اب هزكأ نودركلاب نككأ 208
 اعةيرلاتناكناننا باطما فءاميؤ ديصير طع دوك اهاطخاتلا كي ذو ىككأب ككل ةاقاهطع ةيدللا بيش كاي" 020

 :كمايخاد سانا يخل را | مارحن اكاد ملع مداها بحلم لوم نال لاو للاب ههوكا مل نال رك نفاع
 ىلا لاذ انمي لالا نالأ كازكو لماملا لا اذاشم [هنلالاصو نيلانم عرنو اّصعوا تيس ينيب هل حفل اب هرككأ ناكل
 لعالم نامثملاوأ وتلا نيكل: ]ماملا ىلإ نيل ابني واف دق وأرد هاك اكد سيب اككذل اانا اب اها هاك ده
 ملا اثأو انفع نو اممم نول ارب ]كلا نكاد عيلادسنيي تسيح لاو عل الع لكان ام ذاع
 دسافلا ىلع مهتم ارايتخملا مه ةطساو راتخالا الف دنع وكلن اف ؤماحلا ىلا

 ٠  6ضخ لاق لسانك د هكصخرب, ةطونم نكرل دانمكت ل ةهرش تحوم 5 فوامإش ايشسالا ةفرحو .

 كنيللوهمدعو طامشالاب تاميملا 9 هاوكألا ذا ناب و عيورت «فراضااذف تلو زملاكه ننكللل اهمورنمأن ل اكو
 مم هرككا» 1 وكي كلا نوازل عمن رمل عكا. بلسم واكل, نقر! ةموا بشرا
 هيلع نككأ مدل وانت نحو هركلا طفس ه[قلعمددا ول مع كلا لتي هإنقْإع مديل و ركل فلك اوس كاذ
 نكمل" ..لنلا عايضوريؤلا ةمركتم تاكل يارا الهزم هام لل رمؤعي نس ان اكوا يره منيان
 ناكل نإ كاذذ اخرس خيانزلانن كنك لع تهرككو نرخ نانآلاب دضأذاوزتمل اكرر دولا اهمال ةلزغم كاذد
 سيرا ندخل ملا دلال تلك اللله كلن ااه تن للا بن جاك داب
 ةموللوهو نتكتلا جولا ا فنتكتملا ارو هل قو دحيرسبملاب انزل الع وكاذأ ةئاذزجإلا الع ةييثرمإتلا ثرواذ



 . الورم ونح وكر لو مول نكي لا كورال هَسقثرملاب بالنا نيطا طرغس اركاب اه جارضد لل هاك و40 1
 خلو رايلي هللة أبرتعهام هلو لف اكو ولع نام ارم

 'ء نيالا ل اتعمدضاو اعلاف مالتلاو ةالشلا له ما 1 هدم د يني مهم ا رك

 0 ل زح عنان تاؤرملاف دهان حق وسو دسوق فد تاقدز ختالذ نابل اي ىلا ديلان نسم ةوسديمولا تاركا كاب 3 ناو نابدلاب نيطم ديلقو .ركىمملا اهدا لد هيف ا ا
 13 7 2 ماما ة رولا دصإق هروتلاو دابا قوقحرإ كو ذه نمو ديلان نأ مأ دانا د ىو

 نت فاشكتلا ةمىحو 1 ميج مم اناس ص |
 ةيضروتسابكي اعتادوا لربك التم ةريز ريان رض ةوصانلا عائاذؤم يما 7/اولا# | « ل ا

 8 ىلا . :

 5 1 57 هلأ ال ل ا نافرزتخل و تيل أو نحارب ل طقس 2

 00 000 , ثحرتطعيو اج ادم اضن ذ دو ةمابا لأن اخنمملا ناندملا متدرلسا امال

 ايلذا يؤملاو ةبرلا طوقسب ىلع تاكا انأهمداحيضه ران ل واتا نم متنا اذان الا ةلاح كانو ةمعلنا
 0 اب ردعيف فخ عضوملاو نر ادم هلل

 ؟تيباكرصني هاف انتل الع صاقلاب لأ فالناس ديم ا
 ةرمكاظفل تمانع 8 ىرعذا خف هائكمل اي تنكين وكلا محو

 ] زك يق طقش الف ربا واحلا لغيجاو ديحوللا د طوقسلا لقعال وظو ردك هنال راونالللا لع رك ةلك ارح نأ

 ةقايفوحاص قلب نسعو ترحت ورمل يلاب ع 11 راو لج مناف ىتلا 57 1 ين
 استانا ؤلاومالاة هموحف يفرشلا درع 200 ؟ضخرانأو هارككأ دذعب طقس ككللتمل باب تطقس نود
 ةتلإطم ةمأإلال صخرربخل ا لام لوانت هل لي هاذ ةصيخمت ما نكةتيمعراتنإل هتمضءاذوتسا ف و نا ةباقو

 راوضالاو هاى اوهو هقىفرمأ هضراق لذا 3 دبعلأ ديل هتمرح 31 42

 نتحمل ديهنل اوه هَ ىيصاممف ليتل إ نيذذ 2
 . ةقناكلا يايمه ديل رهراط [ك قالا لاملوانتو زكا الكاب را ريص أ ذأ نادم 00

 ناش دو هز أيس هلا ضر هيك 1

 ديماحلا نامل هصخخ سل ام ديقادلا 0 0 م جي

 ىءاهلالصلاوئالع مالكا عم مالص ا
 د درع مقا داجمألا ةيعصو * 5

 با اطلاداغ ران بلا صا اذه فيل أت :م خأ نللا عقده

 قنص نيت هدبعز انّ ماوم يلاريتنلا هئلؤم ياو 11
 ع هنداؤيصو نامأ زلاقع تاو هتلز تزف

 ىلا و هلوسرو هزيع لحان ليس

 هتددجللو نيعبأ هبعص
 ناافاثر

 نما

 1 للعسل يأوي بانا بنايزك يابن
 هوس يراجع -:2-
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